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O começo da pandemia em 2020 
que coincidiu com a retomada do ano 
letivo, o setor mais impactado com 
os decretos de emergên-
cia e distanciamento 
social, foi sem dúvi-
da a educação em 
todos os níveis de 
aprendizagem.

 
 
O ensino pós-pandemia 
BASTIDORES

A poesia de 
Gonçalves Dias

Nova
toponímia

ANTÔNIO NELSON FARIA  

Permanecem os desafios 
à teoria econômica

Jornalista
ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO BRANDÃO  

Economista

 JOÃO BATISTA ERICEIRA 
 Advogado 

Mural da Memória
 começa a ser 
construído na 

Liberdade

Comércio é autorizado 
a funcionar no feriado

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA) autorizou o funcionamento dos estabele-
cimentos comerciais em São Luís durante o feriado de Tiradentes, que será comemorado amanhã, quarta-feira (21). Segundo o acordo firma-
do entre a Fecomércio, os sindicatos empresariais filiados e os sindicatos que representam os comerciários, o comércio poderá abrir as suas 

portas nesta data entre as 9h até as 18h, enquanto as lojas situadas nos Shopping Centers poderão funcionar das 10h às 21h. PÁGINA 10

Cientistas acham 
genes que barram 
vírus da Covid-19

PÁGINA 5

Terminal Rodoviário de São Luís passa por 
obras de requalificação e modernização 

Marreca Filho justifica 
gasto de combustível  

PÁGINA 3

TJMA implantará usina 
de energia solar

O Tribunal de Justiça do Maranhão vai im-
plantar – com foco sustentável – uma Usina de 
Energia Solar, cA área foi visitada pelo presidente 
do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembarga-
dor Lourival Serejo, acompanhado do presidente 
da Comissão Gestora do Plano de Logística Sus-
tentável do TJMA, desembargador Jorge Rachid, 
do secretário estadual de Indústria, Comércio 
e Energia, Simplício Araújo, do diretor-geral do 
Tribunal, Mário Lobão, do engenheiro Patryck-
son Santos e assessores do Judiciário.

PÁGINA 3

OPORTUNIDADES: confira as vagas de emprego na Grande Ilha
PÁGINA 10

CIÊNCIA

São Luís é a
 1ª do Nordeste 

a vacinar 
profissionais 
da educação

Vacinação de profissionais 
de educação da rede municipal 
começou ontem em São Luís.

PÁGINAS 2 E 9

Começo de 
vacinação gera 
ansiedade em 
professores

PÁGINA  12

“Forças Armadas 
defendem 

a Constituição", 
diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro 

participou ontem de solenidade 
em comemoração aos 373 anos 
do Exército Brasileiro. “Hoje é o 

nosso dia. É o dia de todos os bra-
sileiros porque não existe quem 
não se identifique com o meu, o 
seu, o nosso Exército Brasileiro" 

Finalizou o presidemte. PAGINA 2

PÁGINA 8
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Vacinação de profissionais de educação da rede municipal começou ontem em São Luís

Su ges tões

DOCENTES

São Luís é a 1ª do Nordeste
a vacinar docentes

O
pre fei to Edu ar do Brai de 
acom pa nhou, na ma nhã 
des ta se gun da-fei ra (19), o 
iní cio da va ci na ção dos pro- 

fis si o nais da re de mu ni ci pal de en si- 
no con tra a Co vid-19. Em São Luís, es- 
tão sen do va ci na dos pro fis si o nais da 
ati va, de 55 anos ou mais, que atu em 
nas es co las da re de mu ni ci pal de edu- 
ca ção. O aten di men to es tá sen do re a- 
li za do ex clu si va men te no Cen tro de 
Con ven ções da Uni ver si da de Fe de ral 
do Ma ra nhão (UF MA), das 8h às 18h. 
Com o iní cio da va ci na ção de mais es- 
se pú bli co pri o ri tá rio, São Luís tor na-
se a pri mei ra ca pi tal do Nor des te a va- 
ci nar os pro fis si o nais de edu ca ção.

“An tes de dis cu tir mos o re tor no às 
au las pre sen ci ais é fun da men tal ter- 
mos os nos sos pro fes so res va ci na dos. 
Ini ci a mos ho je es te tra ba lho com São 
Luís sen do a pri mei ra ca pi tal do Nor- 
des te a va ci nar os seus pro fis si o nais 
da re de de en si no. Te mos to do o nos so 
pla ne ja men to pron to pa ra avan çar- 
mos rá pi do com a va ci na ção e va mos 
fa zer is so à me di da que no vas do ses 
de va ci na fo rem che gan do”, dis se o 
pre fei to Edu ar do Brai de.

Da no va re mes sa de va ci nas dis tri- 
buí das pe lo Mi nis té rio da Saú de, a ca- 
pi tal ma ra nhen se re ce beu 1.250 do ses 
des ti na das pa ra a va ci na ção dos pro- 
fis si o nais da re de mu ni ci pal de edu- 
ca ção. Pro fis si o nais da ati va que atu- 
am na re de mu ni ci pal de edu ca ção 
bá si ca de São Luís es tão sen do va ci- 
na dos, con for me lis ta en ca mi nha da 
pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca- 
ção (Se med) à Se cre ta ria Mu ni ci pal de

Ca len dá rio pa ra ido sos

EDUARDO BRAIDE VISITOU O INÍCIO DA VACINAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

Saú de (Se mus).
Re gi na Ma ria de Frei tas, que tra ba- 

lha no su por te pe da gó gi co da Uni da- 
de de Edu ca ção Bá si ca (UEB) Oli vei ra 
Ra mos, no Vi nhais, não per deu tem po 
e foi uma das pri mei ras a ser va ci na- 
da. “Es tou mui to agra de ci da por ter 
va ci na do ho je. Agra de ci da a Deus, em 
pri mei ro lu gar, e à Pre fei tu ra pe la or- 
ga ni za ção e ra pi dez com que fui aten- 
di da”, dis se.

Ival di ne do Es pí ri to San to, pro fes- 
so ra da edu ca ção in fan til da UEB Al- 
ber to Pi nhei ro, no Cen tro, tam bém já 
va ci nou e re co men da a to dos os co le- 
gas que se va ci nem. “É mui to im por- 
tan te to dos se va ci na rem pa ra que as 
au las pos sam ser re to ma das pre sen ci- 
al men te. Es pe ro que che guem lo go 
mais va ci nas pa ra que to dos os pro- 

fes so res pos sam fi car pro te gi dos”, co- 
men tou. Além dos pro fes so res, tam- 
bém es tão sen do va ci na dos me ren-
dei ras, por tei ros e pro fis si o nais de ou- 
tros se to res da re de de en si no. Pa ra is- 
to, as em pre sas ter cei ri za das res pon-
sá veis pe la con tra ta ção des tes pro fis- 
si o nais, tam bém en ca mi nha ram lis ta 
com os no mes pa ra a Se mus.

No ato da va ci na ção, tan to os pro-
fis si o nais do ma gis té rio quan to os de 
de mais se to res da re de de en si no pre- 
ci sam apre sen tar do cu men to ofi ci al 
com fo to e úl ti mo con tra che que.

Além dos pro fis si o nais da edu ca-
ção, São Luís se gue apli can do a se-
gun da do se da va ci na e aten den do o 
pú bli co ido so. 

ASSEMBLEIA

Atualização da Legislação Ambiental inicia inscrições

OTHELINO INSTITUIU A COMISSÃO DE JURISTAS  PARA REALIZAR A ATUALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

A Co mis são de Ju ris tas res pon sá vel
pe la ela bo ra ção das pro pos tas de atu- 
a li za ção e con so li da ção do Có di go de
Pro te ção do Meio Am bi en te e da le gis- 
la ção am bi en tal do Ma ra nhão fa rá a
sua pri mei ra es cu ta pú bli ca no dia 6
de maio. As ins cri ções pa ra es sa eta pa
do tra ba lho se rão ini ci a das na pró xi- 
ma quin ta-fei ra (22) e se guem até o
dia 28 de abril, com va gas li mi ta das.

Ao to do se rão re a li za das cin co es- 
cu tas pú bli cas, pe la pla ta for ma on li- 
ne Zo om, so bre te mas per ti nen tes ao
meio am bi en te e à le gis la ção am bi en- 
tal. O gru po de tra ba lho foi ins ti tuí do
no iní cio de fe ve rei ro pe lo pre si den te
da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão, de pu ta do Othe li no Ne to (PC- 
doB), com o ob je ti vo de ela bo rar uma
mi nu ta de an te pro je to de lei, no pra zo
de 180 di as, que atu a li ze, aper fei çoe e
con so li de a le gis la ção am bi en tal, es- 
pe ci al men te o Có di go de Pro te ção do
Meio Am bi en te do Es ta do do Ma ra- 
nhão (Lei nº 5.405/1992), as se gu ran- 
do mai or efi ci ên cia e efi cá cia no con- 
tro le, pro mo ção e de fe sa das ques tões
am bi en tais.

Othe li no Ne to des ta cou que a le gis- 

la ção am bi en tal es ta du al já tem cer ca
de 30 anos e, por is so, é pre ci so que
ocor ram ajus tes. “A par tir des te tra ba- 
lho que se rá de sen vol vi do pe la Co- 
mis são de Ju ris tas, te re mos um Có di- 
go Es ta du al Am bi en tal atu a li za do e
le van do em con si de ra ção as al te ra- 
ções que o meio am bi en te te ve nas úl- 
ti mas três dé ca das”, afir mou o par la- 
men tar.

Se gun do o pro mo tor de Jus ti ça Fer- 
nan do Bar re to, que é o pre si den te da
Co mis são de Ju ris tas e co or de na dor
do Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal de
Meio Am bi en te, Ur ba nis mo e Pa- 
trimô nio Cul tu ral do Mi nis té rio Pú- 
bli co do Ma ra nhão (MP MA), as es cu- 
tas pú bli cas são es sen ci ais pa ra que o
gru po de tra ba lho co nhe ça as opi- 
niões de es pe ci a lis tas, es tu di o sos, ter- 
cei ro se tor e em pre sa ri a do so bre os
di ver sos te mas per ti nen tes à re vi são
da le gis la ção am bi en tal, que de vem
sub si di ar a pro pos ta a ser en tre gue à
As sem bleia Le gis la ti va. “O ob je ti vo
des sas es cu tas pú bli cas é, nes te pri- 
mei ro mo men to, co lher as su ges tões

da so ci e da de, ne ces sá ri as pa ra co- 
nhe cer mos as opi niões de di ver sos
es pe ci a lis tas so bre aqui lo que con si-
de ram re le van te. É im por tan te es cla- 
re cer que es sa es cu ta ain da não faz
par te do pro ces so le gis la ti vo, que só
acon te ce rá quan do o tra ba lho for en- 
tre gue e fo rem ini ci a dos os trâ mi tes
na As sem bleia”, en fa ti zou Bar re to.

O ad vo ga do Tar cí sio Araú jo, pro cu-
ra dor-ge ral da Ale ma e mem bro da
co mis são, dis se que a As sem bleia Le- 
gis la ti va, en quan to re pre sen tan te do
po vo, tem um im por tan te pa pel e,
cer ta men te, vai con tri buir nes te tra- 
ba lho, que tra rá mui tos be ne fí ci os pa- 
ra a so ci e da de. Ele res sal tou, ain da,
que o mo de lo atu al de re pre sen ta ti vi-
da de e ela bo ra ção de leis re quer, ca da
vez mais, mai or par ti ci pa ção po pu lar
e dos se to res que se rão afe ta dos.

“Cum prin do a mis são que foi da da
pe la Pre si dên cia da Ca sa, a Co mis são
de Ju ris tas re a li za rá as es cu tas pa ra
que o tra ba lho fi nal a ser en tre gue
con tem ple os mais di ver sos se to res da
so ci e da de, des de os mais vul ne rá veis
até aos se to res econô mi co-pro du ti-
vos”, com ple tou.

BOLSONARO

“Forças Armadas
defendem a Constituição”

BOLSONARO PARTICIPOU DE ANIVERSÁRIO DO EXERCÍTO

O pre si den te Jair Bol so na ro par ti ci pou on tem de so- 
le ni da de em co me mo ra ção aos 373 anos do Exér ci to
Bra si lei ro. Du ran te dis cur so, re pe tiu que as For ças Ar- 
ma das agem den tro da Cons ti tui ção na de fe sa do país e
que a li ber da de e a de mo cra cia “não têm pre ço”.

“Ho je é o nos so dia. É o dia de to dos os bra si lei ros
por que não exis te quem não se iden ti fi que com o meu, o
seu, o nos so Exér ci to Bra si lei ro. Co mo di zia o en tão mi- 
nis tro do Exér ci to, Leô ni das Pi res Gon çal ves: “O po vo
nos dá o nor te”. A es se po vo que nós de ve mos le al da de
ab so lu ta”. “A nos sa de mo cra cia e a nos sa li ber da de não
têm pre ço, os de ve res são cons ti tu ci o nais”, com ple tou.

Por fim, o pre si den te des ta cou que o Exér ci to dá “sus- 
ten ta ção” ao país, pa ra que pa ra que nin guém vá além
da Cons ti tui ção.

“Nós jo ga mos e sem pre jo ga re mos den tro das qua tro
li nhas da nos sa Cons ti tui ção. Es sa é a cer te za, es sa é a
tran qui li da de que o nos so po vo po de ter com o nos so
exér ci to bra si lei ro. Nós sem pre es ta re mos den tro des sas
qua tro li nhas. Ho je é uma da ta que or gu lha a to dos nós,
por que ani ver sa ria aque le que nos da rá re al men te a
sus ten ta ção, pa ra que pa ra que nin guém ou se ir além da
nos sa Cons ti tui ção”, con cluiu.

Tam bém es ti ve ram pre sen tes no even to o vi ce-pre si- 
den te Ha mil ton Mou rão, os mi nis tro do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF), Luiz Fux e Kas sio Nu nes e os mi nis tros
do go ver no, Car los Fran ça, Pau lo Gue des, Te re za Cris ti- 
na, Tar cí sio Frei tas, Mil ton Ri bei ro, Fá bio Fa ria, Mar cos
Pon tes, Ri car do Sal les, Gil son Ma cha do, Ro gé rio Ma ri- 
nho, Da ma res Al ves e Onyx Lo ren zo ni.

COVID-19

Girão vai brigar por
relatoria de CPI

GIRÃO QUER SER O RELATOR DA CPI DA COVID-19 NO SENADO

O se na dor Edu ar do Gi rão (Po de mos-CE) lan çou can- 
di da tu ra al ter na ti va pa ra a pre si dên cia da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da Co vid-19. Se gun do o
par la men tar des ta cou, “a in ves ti ga ção de ve ser con du- 
zi da de for ma jus ta e im par ci al pa ra não aca bar em piz- 
za”. Gi rão tam bém afir ma que é in de pen den te em re la- 
ção ao go ver no.

A CPI de ve ser ins tau ra da nes ta quin ta-fei ra (22/4). A
ex pec ta ti va é que o se na do res Os mar Aziz (PSD-AM) e
Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP) ocu pem, res pec ti va men- 
te, os car gos de pre si den te e vi ce-pre si den te, con for me
acor do fir ma do en tre os par la men ta res. A re la to ria fi ca- 
rá a car go de Re nan Ca lhei ros (MDB-AL).

Gi rão, no en tan to, não gos tou do com bi na do. “Não
te nho ne nhu ma in di ca ção na ad mi nis tra ção pú bli ca,
se ja ela mu ni ci pal, es ta du al ou fe de ral e re a fir mo mi nha
to tal in de pen dên cia ao Go ver no Fe de ral. Irei dis pu tar
na in ten ção de aten der aos le gí ti mos an sei os da so ci e- 
da de que es pe ra que a CPI to me ru mos jus tos, am plos e
com ver da dei ra in de pen dên cia, in ves ti gan do Go ver no
Fe de ral e o re pas se de cen te nas de bi lhões de re ais aos
Es ta dos e Mu ni cí pi os”, dis se.

De acor do com o se na dor, que é au tor do se gun do pe- 
di do de CPI que re sul tou em um au men to na am pli tu de
das in ves ti ga ções, que vão mi rar o go ver no fe de ral e as
ver bas re pas sa das a es ta dos e mu ni cí pi os, a in de pen- 
dên cia do co le gi a do de pen de rá “do per fil dos no mes do
Pre si den te e re la tor”, com ple tou. O par la men tar afir- 
mou que há o ris co de o co le gi a do vi rar pa lan que po lí ti- 
co e ter mi nar em piz za.

“O po vo não quer pa lan que po lí ti co elei to ral pa ra
2022. Aliás, is so se ria uma co var dia, um des res pei to com
a dor das pes so as. A CPI pre ci sa ser mui to téc ni ca, e que
pos sa bus car to da ver da de e não ape nas par te de la”, dis- 
pa rou.

São Luís, terça-feira, 20 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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SAMARTONY MAR TINS

SUSTENTABILIDADE

TJMA implantará
usina de energia solar

O Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão
vai im plan tar – com fo co sus ten tá vel –
uma Usi na de Ener gia So lar, cu jo fun- 
ci o na men to vai ga ran tir eco no mia
com a re du ção sig ni fi ca ti va dos cus- 
tos com ener gia elé tri ca, pro por ci o- 
nan do mai or efi ci ên cia na uti li za ção
de re cur sos pú bli cos.

A usi na se rá ins ta la da em uma área
ce di da pe lo Go ver no do Es ta do do
Ma ra nhão, na es tra da que li ga a ci da- 
de de São Luís ao mu ni cí pio de São Jo- 
sé de Ri ba mar. A ex ten são da área é de
70 mil me tros qua dra dos.

A área foi vi si ta da pe lo pre si den te
do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão,
de sem bar ga dor Lou ri val Se re jo,
acom pa nha do do pre si den te da Co- 
mis são Ges to ra do Pla no de Lo gís ti ca
Sus ten tá vel do TJ MA, de sem bar ga dor
Jor ge Ra chid, do se cre tá rio es ta du al
de In dús tria, Co mér cio e Ener gia,
Sim plí cio Araú jo, do di re tor-ge ral do
Tri bu nal, Má rio Lo bão, do en ge nhei ro
Patryckson San tos e as ses so res do Ju- 

di ciá rio.
Na oca sião, o se cre tá rio es ta du al de

In dús tria, Co mér cio e Ener gia, Sim- 
plí cio Araú jo, ra ti fi cou o apoio do Go- 
ver no do Es ta do do Ma ra nhão à ini ci- 
a ti va do Po der Ju di ciá rio.

Pa ra o pre si den te do Tri bu nal de
Jus ti ça, de sem bar ga dor Lou ri val Se re- 
jo, “em ter mos de sus ten ta bi li da de,
não há ener gia me lhor do que a fon te
lim pa e re no vá vel e não po lu en te de
uma Usi na So lar, que não traz ne- 
nhum ti po de de gra da ção am bi en tal”.

O de sem bar ga dor Jor ge Ra chid,
pre si den te da Co mis são Ges to ra do
Pla no de Lo gís ti ca Sus ten tá vel do TJ- 
MA, afir mou que “a usi na é um pro je- 
to gran di o so e a área es co lhi da pa ra
sua im plan ta ção tem uma ex ten são
ade qua da pa ra o pro je to, pos suin do
as ca rac te rís ti cas ide ais pa ra a ab sor- 
ção de ener gia so lar”.

Pro je to
De acor do com in for ma ções do en- 

ge nhei ro do TJ MA, Patryckson San tos,

“o pro je to pre vê uma Usi na de Ener-
gia So lar de 5 me gawatts que con ta rá
com apro xi ma da men te 12.500 pla cas
fo to vol tai cas”. Ele dis se que a in ci a ti- 
va con tri bui rá sig ni fi ca ti va men te pa- 
ra que o Bra sil cum pra a Agen da 2030
que tem co mo fo co o De sen vol vi men-
to Sus ten tá vel.

Além do for ne ci men to de ener gia
so lar, o pro je to glo bal da usi na pre vê
uma par ce ria ins ti tu ci o nal com o Go-
ver no do Ma ra nhão e a Pre fei tu ra de
São Luís, pos si bi li tan do aos alu nos da
re de de en si no pú bli co, fun da men tal
e en si no mé dio, o aces so às ins ta la-
ções da usi na pa ra apren di za do so bre
sus ten ta bi li da de e ge ra ção de ener- 
gia. No âm bi to do Po der Ju di ciá rio, o
pro je to é de sen vol vi do pe lo Nú cleo
So ci o am bi en tal, Di re to ria de En ge- 
nha ria e Di re to ria-Ge ral, com o acom-
pa nha men to téc ni co-ci en tí fi co do
en ge nhei ro Patryckson San tos e a co- 
la bo ra ção do es ta giá rio de en ge nha- 
ria, Ga bri el San ta na.

POLÊMICA

Marreca Filho justifica gasto de combustível  

MARRECA FILHO DISSE QUE PERDEU OU RASGOU AS NOTAS FISCAIS QUE COMPROVARIAM A REGULARIDADE DOS ABASTECIMENTOS

O lí der da Ban ca da do Ma ra nhão,
de pu ta do fe de ral Mar re ca Fi lho (Pa- 
tri o tas), foi ci ta do em uma re por ta- 
gem no Fan tás ti co, da TV Glo bo, no
úl ti mo do min go (18), co mo um dos
par la men ta res do país que mais gas ta
ver ba fe de ral com gas to de com bus tí- 
vel. De acor do com o le van ta men to
fei to pe lo Ob ser va tó rio Po lí ti co e So- 
ci o am bi en tal (OPS), Mar re ca Fi lho te- 
ria abas te ci do 1.180 li tros de com bus- 
tí vel em ape nas um úni co dia, no dia
21 de de zem bro de 2019.

Se gun do os da dos le van ta dos, de
ja nei ro de 2019 a de zem bro de 2020,
os de pu ta dos fe de rais gas ta ram jun- 
tos R$ 367.916.285,02. Em com bus tí- 
veis, fo ram mais de R$ 27 mi lhões. Em
sua de fe sa, Mar re ca Fi lho dis se ao
Fan tás ti co que per deu ou ras gou as
no tas fis cais que com pro va ri am a re- 
gu la ri da de dos abas te ci men tos.

Em no ta, o de pu ta do fe de ral jus ti fi- 
cou que, “a ma té ria que abor da as
pres ta ções de con tas so bre abas te ci- 

men tos res sar ci dos pe la co ta par la- 
men tar na Câ ma ra dos De pu ta dos, dá
a en ten der que o de pu ta do Mar re ca
Fi lho, er rou na pres ta ção de con tas.
No en tan to, es sa afir ma ção fei ta nas
en tre li nhas, é equi vo ca da. Não há er- 
ro al gum. A no ta fis cal é com pa tí vel
com o uso de que a Câ ma ra dos De pu- 
ta dos ad mi te pa ra ca da par la men tar.
A nor ma que re gu la o uso da ver ba
per mi te que os gas tos fei tos com o
com bus tí vel du ran te um úni co mês
se ja con so li da dos em uma úni ca no ta,
que foi o que ocor reu no ca so ci ta do”,
diz um tre cho do do cu men to.

Mar re ca Fi lho jus ti fi ca ain da no co- 
mu ni ca do ofi ci al que, “a no ta ofi ci al
se re fe re ao con su mo in tei ro do pe río- 
do de apro xi ma da men te de um mês
com pre en den do to do o tra ba lho da
as ses so ria po lí ti ca do de pu ta do e de
seu ga bi ne te, o que tam bém é per mi- 
ti do le gal men te. É pre ci so res sal tar
que um bom tra ba lho par la men tar
de pen de de con ta to di re to com a po- 
pu la ção”, jus ti fi cou o par la men tar

ma ra nhen se.
O le van ta men to fei to o le van ta-

men to fei to pe lo Ob ser va tó rio Po lí ti- 
co e So ci o am bi en tal iden ti fi cou, além
de Mar re ca Fi lho ou tros qua tro par la-
men ta res do Ma ra nhão que abu sa- 
ram do di nhei ro pú bli co com com- 
bus tí vel que não fo ram ci ta dos na re-
por ta gem do Fan tás ti co. Va le res sal tar
que o Ob ser va tó rio Po lí ti co e So ci o- 
am bi en tal, é um ins ti tu to sem fins lu- 
cra ti vos, in de pen den te e sem li ga ções
po lí ti co-par ti dá ri as e que tem por fi- 
na li da de au xi li ar a so ci e da de ci vil na
fis ca li za ção de gas tos pú bli cos, pro-
mo ção da de fe sa e da boa ges tão do
pa trimô nio e do or ça men to pú bli cos,
pro mo ção gra tui ta da edu ca ção vi- 
san do ca pa ci tar o ci da dão a exer cer
seus di rei tos de agen te fis ca li za dor,
pro mo ção do vo lun ta ri a do, cri ar e
man ter me ca nis mos tec no ló gi cos
que au xi li em o ci da dão na ta re fa de
fis ca li zar gas tos pú bli cos e pro mo ver
de nún ci as aos ór gãos com pe ten tes de
ir re gu la ri da des en con tra das no ser vi- 
ço pú bli co.
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A vez dos mes tres

Pe gou mal

“Po vo que vo ta num ca ra des ses (Lu la)
me re ce so frer”

Ven da da Ele tro bras

Pres são bol so na ris ta

O en si no pós-pan de mia
O co me ço da pan de mia em 2020 que coin ci diu com a re to ma- 

da do ano le ti vo, o se tor mais im pac ta do com os de cre tos de
emer gên cia e dis tan ci a men to so ci al foi sem dú vi da a edu ca ção
em to dos os ní veis de apren di za gem. Um ano e pou co da que le
cor re, cor re pa ra re for mu lar con cei tos, re pla ne jar au las, adap tar
con teú dos, trei nar pro fes so res pa ra os mo de los to tal men te on li- 
ne ou hí bri do, a si tu a ção ain da é um Deus nos acu da. A fal ta de
equi pa men tos nas es co las e na mão de gran de par te dos es tu dan- 
tes, au sên cia de in ter net, etc., fun ci o nou co mo uma re vo lu ção,
pa ra a qual nin guém es ta va pre pa ra do.

Ago ra, com a im pre vi si bi li da de so bre o fim da pan de mia, tu do
es tá sen do en ca mi nha do não ape nas pa ra a re vo lu ção di gi tal de
for ma emer gen ci al, mas sim pa ra que a ino va ção dei xe com ple ta- 
men te pa ra trás, o ve lho sis te ma de en si no, do pro fes sor, li vro e
qua dro ne gro à fren te da tur ma, de vi da men te uni for mi za da. O
en si no pre sen ci al po de se ren der ou ser atro pe la do pe la re a li da de
vir tu al, cen tra da tam bém da in te li gên cia ar ti fi ci al. Tra ta-se da
tec no lo gia que pro cu ra si mu lar pro ces sos hu ma nos de apren di- 
za gem e em to ma das de de ci sões. Com ba se em um mon tan te de
da dos, a IA é ca paz de fa zer pre vi sões atra vés de ma chi ne le ar- 
ning, re des neu rais e ou tras téc ni cas re la ci o na das.

Mes mo sen do um pro ces so que, pe la sua na tu re za não po de
acom pa nhar, por exem plo, a ex plo si va cor ri da da ci ên cia por va- 
ci nas de com ba te ao co ro na ví rus, mas o en si no tam bém não po de
per der tem po com ex pe ri ên ci as que não le vem a re sul ta dos ime- 
di a tos. A pan de mia es tá pro vo can do uma re vo lu ção até nos cos- 
tu mes de fa mí li as, nas re la ções de con su mo, no tu ris mo e nas re- 
la ções en tre os po vos. Por tu do is so é que o en si no te rá que ser re- 
for mu la do pa ra não atra sar a evo lu ção tec no ló gi ca. O pro fes sor, o
di re tor es co lar, a uni ver si da des, em pre sas e as pes qui sas já cor- 
rem con tra o tem po.  Coin ci dên cia, a an ti ga ex pres são “do oi to ao
oi ten ta” po de re su mir o que hou ve com as es co las de edu ca ção
bá si ca e as ins ti tui ções de en si no su pe ri or quan do foi de cre ta do o
iso la men to so ci al no país. Com as por tas fe cha das, to das as au las
pre sen ci ais pre ci sa ram ser adap ta das pa ra ocor rer a dis tân cia ou
pla ne ja das pa ra com pen sa ção em um fu tu ro que não se sa be
quan do se rá, nem em quan to tem po vai che gar. Nos úl ti mos anos,
o en si no à dis tân cia já mos tra va uma vi go ro sa ten dên cia, com
cres ci men to ex po nen ci al, ten do su pe ra do, em 2019, o nú me ro de
ma trí cu las do en si no pre sen ci al. Fo ram re gis tra das 1,4 mi lhão de
ma trí cu las no EAD em 2019 – por tan to, an tes da pan de mia – o que
cor res pon deu a 52% do to tal de in gres sos no en si no su pe ri or na- 
que le ano. A si tu a ção é tão com ple xa que che ga a afe tar o ren di- 
men to es co lar, o com por ta men to dos alu nos, a ex tra po la ção da
eva são da es co la, prin ci pal men te nas da re de pú bli ca. Co mo tu do
é no vo quan do se re fe re a es ta tís ti cas ou es tu dos ci en tí fi cos vin- 
cu la dos à ques tão do en si no na pan de mia, ain da são es cas sos os
da dos apu ra dos no âm bi to das uni ver si da des so bre os im pac tos
tra zi dos até aqui. Mas a pro fis são de pro fes sor, cer ta men te po de
ser uma das mais afe ta das, gra ças às tec no lo gi as que já se fa zem
pre sen tes em apli ca ti vos, ví deo-au las, pla ta for mas di gi tais, ou
ain da, lo go ali adi an te, em sis te mas ro bo ti za dos.

Co mo tem fei to di a ri a men te, o pre fei to Edu ar do Brai de vol tou
on tem aos pos tos de va ci na ção con tra a co vid, pa ra acom pa nhar
o iní cio da va ci na ção dos pro fis si o nais de edu ca ção do mu ni cí pio.
O lo cal ex clu si vo é o Cen tro de Con ven ções da UF MA.

Se gun do re por ta gem in ves ti ga ti va so bre a far ra da gas tan ça
com com bus tí veis, o de pu ta do Mar re ca Fi lho, apre sen tou à Câ- 
ma ra, “no ta” de re em bol so, de 1.118 li tros de com bus tí vel num só
dia. Da va pa ra en cher uma cai xa d’água de mil li tros e ain da so- 
bra va. Es sa far ra de com bus tí veis na Câ ma ra não é no va. Nos três
pri mei ros me ses de 2006, o de pu ta do Fran cis co Ro dri gues (PFL)
apre sen tou no tas de R$ 30 mil (ja nei ro), R$ 15 mil (fe ve rei ro) e R$
15 mil (mar ço) e em bol sou R$ 60 mil. Da va pa ra ro dar 240 mil km.

Do pre si den te Jair Bol so na ro .

 
A se na do ra Ká tia Abreu dis se que a Co mis são de Re la- 

ções Ex te ri o res, que pre si de, não vai ‘per mi tir ne go ci a- 
ta’ pa ra blin dar o Jair Bol so na ro no TCU. Não apro va a

even tu al in di ca ção do mi nis tro do TCU, o ma ra nhen se
Rai mun do Car rei ro, pa ra em bai xa da de Por tu gal.

 
Car rei ro co mu ni cou ao se na dor Re nan Ca lhei ros e ao

ex-pre si den te Jo sé Sarney, seu “pa dri nho”, que po de
dei xar o TCU pa ra as su mir o pos to di plo má ti co. Abre

va ga pa ra Bol so na ro in di car um no vo mi nis tro e for- 
mar mai o ria a fa vor do go ver no.

 
Con de na do a se te anos de pri são por cor rup ção e la va- 

gem de di nhei ro pe lo STF, o ex-de pu ta do Ro ber to Jef- 
fer son é um dos pro ta go nis tas de ví deo pu bli ca do pe lo

pre si den te Jair Bol so na ro nas re des so ci ais pa ra di zer
que “não rou ba e não dei xa rou bar”.

No Twit ter, o se na dor We ver ton Ro cha (PDT) apa re ce com o
de pu ta do pe tis ta Zé Car los, com quem de ba teu a pri va ti za ção da
Ele tro bras. Eles são con tra a ven da da em pre sa, por co lo car em
ris co avan ços so ci ais, co mo, o pro gra ma Luz pa ra To dos.

Por tan do fai xa “De sis tir é pa ra fra cos. Os for tes lu tam – Fo ra
STF!” A ins ta la ção da CPI da Co vid no Fe de ral fez bol so na ris tas
au men ta rem a pres são so bre o se na dor Ro dri go Pa che co, pa ra co- 
lo car ações de im pe a ch ment con tra mi nis tros do STF. Na da so bre
os 127 pe di dos con tra Bol so na ro na mes ma Câ ma ra.

São Luís, terça-feira, 20 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

A poesia de Gonçalves Dias

Há quem ci te Vi ni cius de Mo ra es
co mo exem plo de po e ta que vi veu co- 
mo tal. Mas Gon çal ves Di as o pre ce- 
deu. To da a vi da de di ca da às mu sas,
foi o eman ci pa dor da po e sia na ci o nal.

 De vi da amo ro sa cheia de de sen- 
con tros, mar cou pro fun da men te a al- 
ma bra si lei ra. O ro man tis mo gon çal- 
vi no ain da ho je im preg na ro man ces,
fo lhe tins e no ve las. O seu ca so de
amor com Ana Amé lia, a re a ção da fa- 
mí lia, os pre con cei tos pro vin ci a nos
aba la ram aque le ci da dão do mun do.
A ser vi ço do go ver no bra si lei ro, do
Im pe ra dor Pe dro II, seu ami go pes so- 
al, per cor reu Por tu gal, Es pa nha, Itá- 
lia, Áus tria, Ale ma nha, res ga tan do
do cu men tos fun da men tais pa ra a
pre ser va ção da iden ti da de do país.
Cum priu mis sões ci en tí fi cas, in cluin- 
do a co le ta de in for ma ções e mé to dos
pa ra a re for ma da ins tru ção pú bli ca
do Bra sil.

O fi ló so fo, po e ta e ju ris ta Ros si ni
Cor rêa, no li vro “Ate nas Bra si lei ra”,
do cu men ta, em apên di ce, a vas ta cor- 
res pon dên cia en tre Gon çal ves Di as e
Pe dro II, con ten do va li o sas in for ma- 
ções so bre as mis sões que es te lhe
con fi a ra, cer to de que fa zia in ves ti- 
men to se gu ro pa ra uma na ção que
co me ça va a se for mar, com a de ci di da

con tri bui ção do va te ma ra nhen se. O
ca sa men to mal su ce di do com Olím- 
pia, fi lha do mé di co do Im pe ra dor, a
mor te pre ma tu ra da fi lha Jo a na, de
quem se des pe diu no por to de Ha vre,
no adeus, a me ni na vi ra-se pa ra o pai
e diz: “au re voir, pa pa, là haut,” apon- 
tan do o de do pa ra o céu. O po e ta, to- 
mou co mo pres sa gio afi nal cum pri do.
Ao meio de tan tas tra gé di as, exe cu ta- 
va as ta re fas que lhe eram co me ti das
pe lo go ver no im pe ri al. Ju nho, São
Luís, a ca pi tal do Ma ra nhão ilu mi na-
se da luz dos ar rai ais, co mo era no
pas sa do, na ju ven tu de do au tor de
“Can ção do Exi lio “, a Fes ta dos Re mé- 
di os, on de pas se ou com Ana Amé lia,
ho je, abri gan do sua es tá tua, con tem- 
plan do o mar, por fim, o seu tú mu lo.

A cul tu ra do Ma ra nhão e do Bra sil
mui to de vem a Antô nio Gon çal ves Di- 
as, fi lho do por tu guês João Ma nu el
Gon çal ves Di as e da mes ti ça Vi cên cia
Men des Fer rei ra, era a sín te se da bra- 
si li da de, em su as vei as cor ri am san- 
gue por tu guês, ín dio e afri ca no. Nas- 
ceu dia 10 de agos to de 1823, em Al- 
dei as Al tas, de pois, Ca xi as. Des de me- 
ni no apren deu a amar a na tu re za e a
com ela iden ti fi car-se. A exem plo des- 
tes ver sos: “A bri sa que mur mu ra na
fo lha gem/ As aves que pi pi tam do ce- 
men te/ (…). Es tre las, céus e mar, sol e
ter ra, / Tu do exis te con ti go, e tu és tu- 
do”.

Os ver sos dos “Can tos” são de enor- 

me pro fun di da de me ta fí si ca, ca pa zes
de ex ta si ar o sá bio Ba ru ch Spi no za.
To da a po e sia gon çal vi na es tá im preg- 
na da de eco lo gis mo avan ça do pa ra a
sua épo ca. Ti ve opor tu ni da de de a is- 
so re fe rir-me no I Con gres so de Ad vo-
ca cia Am bi en tal, re a li za do em São
Luís, em abril de 2006, na oca sião,
evo quei o exem plo dos fra des que no
pas sa do co lo ni al, pro mo ve ram pro-
ces so pa ra des truir as for mi gas di la pi-
da do ras dos ví ve res do con ven to, as- 
se gu ra ram às for mi gas o di rei to ao
con tra di tó rio e am pla de fe sa. Fi xan-
do, aqui no Ma ra nhão, o prin cí pio de
que to dos os se res vi vos são iguais pe- 
ran te a na tu re za, cons tan te de pois na
obra de Gon çal ves Di as.

Dia 28 de abril de 2018 no au di tó rio
da As so ci a ção Co mer ci al, en cer ra mos
com bri lho, o Se mi ná rio dos cem anos
da Fa cul da de de Di rei to do Ma ra-
nhão. Ali, lan çou-se o “Li vro do Cen- 
te ná rio”, con ten do ar ti gos e en sai os
co me mo ra ti vos do even to. O Li vro,
or ga ni za do por Ros si ni Cor rêa e
Oneil do Fer rei ra é di vi di do em es tro- 
fes da “Can ção do Exi lio”: Nos so céu
tem mais es tre las/ Nos sas vár ze as têm
mais flo res/ Nos sos bos ques têm mais
vi da/ Nos sa vi da mais amo res”. A Fa- 
cul da de de Di rei to nas ceu sob o sig no
das le tras cul ti va das pe lo nos so po e ta
mai or. As no vas ge ra ções de vem pre-
ser var e cul ti var es se le ga do.

Nova toponímia

Não há Go o gle que re sis ta à con fu são to- 
po ní mi ca da ci da de, com as de no mi na ções
da das aos nos sos lo gra dou ros que con fun- 
dem Cor rei os, em pre sas de en tre gas, mo to- 
ta xis tas de de li ve ri es e to dos não am bi en ta- 
dos com a bal búr dia ur ba nís ti ca. É mui to
co mum en con trar-se, no mes mo bair ro, vá- 
ri as ru as 1, 2 e 3 e tra ves sas idên ti cas com no- 
mes de po lí ti cos de gran de ou ne nhu ma ex- 
pres são, re pe ti da men te. Es sa zor ra tem que
aca bar pa ra fi car mais fá cil tran si tar em São
Luís.  Ha rol do Ta va res, o pre fei to que deu ca- 
ra no va à ci da de, lan çou na épo ca o Pro je to
Mi ran te, ini ci a ti va pi o nei ra de atra ção aos
en can tos do nos so pa trimô nio cul tu ral, his- 
tó ri co e ar qui tetô ni co que o Bra sil pou co co- 
nhe cia. Um dos pri mei ros atos pa ra re ver ter
es se qua dro foi ins tau rar a Co mis são de To- 
po ní mia da Ca pi tal, pre si di da pe la pro fes so- 
ra Ro sa Mo chel e com pos ta pe lo en ge nhei ro
Luís Rai mun do Aze ve do, o pro fes sor e fol- 
clo ris ta Do min gos Vi ei ra Fi lho, au tor da obra
“Bre ve his tó ria das Ru as e Pra ças de São
Luís” e o eco no mis ta An to nio Au gus to Ri bei- 
ro Bran dão, en tre ou tros im por tan tes es pe- 
ci a lis tas do te ma, com o pro pó si to de pro- 
mo ver uma re vi são aos no mes dos lu ga res
da ci da de.

Com a con clu são dos tra ba lhos, o pre fei- 
to res tau rou a vol ta os no mes ori gi nais das
ru as que da vam vi da e fa zi am par te da cul tu- 
ra lo cal. Ni na Ro dri gues, pa ra rua do Sol; Jo sé
Bo ni fá cio, pa ra Afo ga dos; Oswal do Cruz, pa- 
ra rua Gran de; Co la res Mo rei ra, pa ra rua da
Paz; Ro dri gues Fer nan des, pa ra rua do Pas- 
seio (on de foi ins ta la do o pri mei ro gran de
hos pi tal mu ni ci pal, o Pron to So cor ro, o So- 
cor rão); Afon so Pe na, pa ra a rua For mo- 
sa(on de fun ci o nou o Bar do Ca ju ei ro, sem- 
pre lo ta do, nas tar des de sex ta-fei ra e fe- 

chan do só no fi nal da noi te, e o pa la ce te se- 
cu lar do jor nal O Im par ci al e a se de do Jor nal
Pe que no); Cân di do Men des, pa ra rua da Es- 
tre la, e a que se tor nou mui to fa mo sa, Cel so
Ma ga lhães, rua do Ve dor, lo cal on de mo rou,
por cur to tem po, o mais pre mi a do ar tis ta
dos con cur sos de fan ta sia do Car na val bra si- 
lei ro e fun da dor do Bai le de Ga la do Te a tro
Mu ni ci pal do Rio de Ja nei ro, Cló vis Bornay.

O ex cên tri co Bornay, atraí do pe la be nes- 
se mu ni ci pal, cir cu lou bre ve men te pe la ci- 
da de. Che gou co mo con vi da do do jor na lis ta
e mar que tei ro ca ri o ca Má rio Mo rel, con tra- 
ta do pe la pre fei tu ra pa ra to car o Pro je to Mi- 
ran te, uma pro pos ta van guar dis ta. Foi ideia
de le, tam bém, tra zer par te da tur ma de O
Pas quim, o jor nal de hu mor mais cen su ra do
do país. Na co mi ti va, pe sos pe sa dos co mo
Millôr Fer nan des, Chi co Bu ar que, Ja guar,
For tu na (car tu nis ta ma ra nhen se ra di ca do
no Rio), Zi ral do, Mi guel Pai va e gran de elen- 
co. Es bal da ram-se na Ba se do Ger ma no e co- 
nhe ce ram a Praia Gran de (não exis tia o Re vi- 
ver), nos sa di ver si da de cul tu ral e, é cla ro, as
gra ci o sas ma ra nhen ses e as bi ri tas es pe ci ais
da Ca sa das Tu lhas. Fo ram ci ce ro ne a dos por
Ha rol do Ta va res, Luís Rai mun do Aze ve do,
ar tis tas co mo Je sus San tos e po lí ti cos cri a ti- 
vos co mo Luís Pa pa gaio. Foi um tre men do
su ces so.

Vol tan do à rua do Ve dor(car go de fun ci o- 
ná rio pú bli co equi va len te a ins pe tor da Fa- 
zen da Pú bli ca), com o tem po e a cor rup te la
po pu lar, foi trans for ma da em rua dos Ve a- 
dos. Ho je, con ser va o no me de Cel so Ma ga- 
lhães, pro mo tor pú bli co, jor na lis ta e imor tal
da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras. Na vi da
ju rí di ca se des ta cou por de nun ci ar a es po sa
do Ba rão de Gra jaú pe la mor te de dois es cra- 
vos. Co mo era es pe ra do, foi de mi ti do do car- 
go pe la ou sa dia co me ti da con tra um mem- 
bro da no bre za.

É im por tan te no va me xi da na to po ní mia

da ci da de. No mes apos tos às ru as têm que
ser for tes e os ho me na ge a dos com tal dis tin- 
ção de vem fa zer jus a hon ra ria. Exem plos
dig ni fi can tes par ti ram do po lí ti co Epi tá cio
Ca fe tei ra, que, quan do pre fei to, re no me ou
em 1967, o bair ro Ma ta dou ro pa ra Li ber da-
de, ato que le vou dig ni da de e ale gria aos mo- 
ra do res. O in te lec tu al Ivan Sarney deu tam- 
bém sua con tri bui ção pa ra ele var o brio da
co mu ni da de. Quan do era ve re a dor deu um
ba nho de ci da da nia ao trans for mar a rua da
Ma lá ria, no João Pau lo, em rua da Fe li ci da de.

A ci da de pos sui ca tá lo go imen so de ci da- 
dãos ilus tres à es pe ra des sa de fe rên cia. Des- 
de au to ri da des, ad vo ga dos, po lí ti cos, jor na-
lis tas, mé di cos, es cri to res, po e tas, en ge nhei- 
ros e no tá veis de pri mei ra gran de za, pron tos
pa ra subs ti tuí rem os en de re ços do ti po rua
da Va la, qua dra 11, ca sa 45, lo te 25. Gran de
par te do Re nas cen ça II pos sui no re gis tro
car to ri al o no me de Lo te a men to Bo a vis ta. É
pre ci so mu dar, ago ra, an tes que fi que di fí cil
so lu ci o nar es sa si tu a ção. No vos no mes pre- 
ci sam ser da dos aos lo gra dou ros. Na da mais
de rua do Ara me, no Vi nhais. Aliás, es se no-
me se con so li dou após ini ci a ti va do pro pri e-
tá rio do imó vel Seu João Ri bei ro cer car com
ara me far pa do a pro pri e da de pa ra evi tar in-
va sões. Pas sa dos os anos, ven deu a área que
se trans for mou no Ce mi té rio do Vi nhais.

Co mo não sou po lí ti co, não me atre vo a
su ge rir ao pre fei to, que, aliás, es tá tra tan do a
ci da de com ca ri nho, ou aos ve re a do res des ta
no va le gis la tu ra da Câ ma ra Mu ni ci pal, a agi-
li za ção des sa pau ta, de gran de re le vân cia
pa ra a ci da de. Um no vo pro je to to po ní mi co
é ne ces sá rio, pa ra fa ci li tar a vi da dos mo ra-
do res e aju dar a lo ca li zar ca sas, pré di os, pa- 
da ria, qui tan da ou far má cia.

A ci da de cres ceu. Pre ci sa ago ra se hu ma- 
ni zar, apro xi mar-se dos seus mo ra do res e
cor ri gir es sas dis tor ções pa ra tor ná-la mais
mo der na e pron ta pa ra o fu tu ro.

ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN DÃO
Eco no mis ta

Per ma ne cem os
de sa fi os à te o ria
econô mi ca

Agra de ço pe nho ra da men te o apoio que te nho re ce bi do do
CO RE CON, da UF MA e das Aca de mi as de Le tras às quais per ten- 
ço, mas ain da não con se gui, con cre ta men te, que es se apoio se
trans for mas se em ações in dis pen sá veis ao en fren ta men to des ses
de sa fi os. A Pa les tra que pro fe ri, na AMEI, por oca sião do lan ça- 
men to do meu mais re cen te li vro Eco no mia – Tex tos Se le ci o na dos
rei te rou a te se: a te o ria econô mi ca es ta ria ne ces si tan do de no vas
for mu la ções ou os mo de los eco no mé tri cos atu al men te exis ten tes
sen do mal in ter pre ta dos?

A Gran de De pres são de 1929 acon te ceu com que da na pro du- 
ção in dus tri al, de sem pre go, fa lên cia de gran des Ban cos e em pre- 
sas, e de ter mi nou a que bra da Bol sa de Va lo res de No va York –
NYSE.Meu in te res se mai or vem des de es se ‘crash’, sen do en tão
pre si den tes dos Es ta dos Uni dos e do Ban co Cen tral ame ri ca no –
FED, Her bert Ho o ver e Eu ge ne Meyer, res pec ti va men te; eles er ra- 
ram na ava li a ção da cri se e acre di ta ram que o mer ca do re sol ve ria
o pro ble ma da que da na co ta ção das ações, na NYSE.  Meu in te- 
res se mai or vem des de es se ‘crash’, sen do en tão pre si den tes dos
Es ta dos Uni dos e do Ban co Cen tral ame ri ca no – FED, Her bert Ho- 
o ver e Eu ge ne Meyer, res pec ti va men te; eles er ra ram na ava li a ção
da cri se e acre di ta ram que o mer ca do re sol ve ria o pro ble ma da
que da na co ta ção das ações, na NYSE. O pre si den te Fran klin De- 
la no Ro o se velt, ao as su mir o go ver no, de mi tiu o pre si den te do
FED e, além de sim ples au xí li os fi nan cei ros aos me nos fa vo re ci- 
dos, con tro lou a pro du ção agrí co la e in ves tiu em in fra es tru tu ra,
fer ro vi as, ro do vi as, por tos, pro por ci o nan do em pre go e ren da. Na
Fa cul da de, en tre 1956-1959, es tu dei no li vro Prin cí pi os de Eco no- 
mia Mo ne tá ria, de Eu gê nio Gu din (um li be ral pre sen te em Bret- 
ton Wo ods, em 1944, com John Maynard Keynes). No go ver no JK,
até 1960, es pe ran ças fo ram nu tri das e vi vi das pe los eco no mis tas e
afi nal, des fei tas. Fui pro fes sor da atu al UE MA, des de 1968, na en- 
tão Es co la de Ad mi nis tra ção Pú bli ca do Es ta do do Ma ra nhão, en- 
si nan do Te o ria Econô mi ca e na UF MA, en tre 1978 até 1997, Eco- 
no mia Mo ne tá ria. Atu ei no sis te ma fi nan cei ro es ta du al, en tre
1979/1987; em 1980, vi si tei No va York, nos Es ta dos Uni dos, pa ra
tes te mu nhar ex pe ri ên ci as do mer ca do fi nan cei ro ame ri ca no e
sen tir de per to o efei tos do ‘crash’ de 29.

Man ti ve, ao lon go do tem po, in te res se na eco no mia mo ne tá ria
re fle ti do em Li vros, lan ça dos no Bra sil e no ex te ri or, e em um sem
nú me ro de ar ti gos es cri tos e pu bli ca dos na im pren sa lo cal, a par- 
tir de 2007 até 2015, que cons tam do meu ter cei ro li vro, bi lín gue
por tu guês/in glês, De sa fi os à te o ria econô mi ca, e en tre 2016 e
2019, uma co le tâ nea de ar ti gos no re cen te Li vro re fe ri do.

A prá ti ca con tra ri an do a te o ria, é o que es tá acon te cen do: a po- 
lí ti ca mo ne tá ria he te ro do xa pra ti ca da pe lo ban co cen tral ame ri- 
ca no pro vo cou efei tos co la te rais prin ci pal men te na Eu ro pa, em
paí ses da zo na do eu ro, po lí ti ca tam bém ado ta da pe lo Ban co Cen- 
tral Eu ro peu. Adam Smith (1723-1790), clás si co, es co cês, sé cu lo
XVI II, em sua obra má xi ma A Ri que za das Na ções é a fa vor do li be- 
ra lis mo econô mi co, cres ci men to e di vi são do tra ba lho, e con tra o
mer can ti lis mo; Da vid Ri car do (1779-1823), clás si co, bri tâ ni co, sé- 
cu lo XVI II, em sua obra Prin cí pi os de Po lí ti ca Econô mi ca é con tra
o pro te ci o nis mo, adep to do co mér cio en tre as na ções e au tor da
te o ria do va lor-tra ba lho; Al fred Marshall (1842-1924), bri tâ ni co,
sé cu lo XVI II, fez a sín te se ne o clás si ca, au tor da te o ria do com por- 
ta men to do con su mi dor, uti li da de to tal e mar gi nal.

John Maynard Keynes (1883-1946), au tor da Te o ria Ge ral do
Em pre go, do Ju ro e da Mo e da, pi o nei ro da ma cro e co no mia e po lí- 
ti cas econô mi cas; Bem Ber nan ke (1963), ame ri ca no, en tão pre si- 
den te do FED, ins pi ra do no que apren deu de 1929, evi tou um no- 
vo ‘crash’, mas ge ran do efei tos co la te rais de ala van ca gem nos ba- 
lan ços dos ban cos cen trais, pro ble mas no sis te ma de re gu la ção
ban cá ria e en di vi da men to de em pre sas e go ver nos. O Ban co cen- 
tral eu ro peu, en tão pre si di do pe la di ri gen te an te ri or do FED, pre- 
ten deu man ter a po lí ti ca de au xí lio à li qui dez, mas su jei ta às res- 
tri ções de ori gem pe la não união fis cal en tre os paí ses da zo na do
eu ro, além da imi nên cia, na épo ca, de re ces são na Ale ma nha.

Em con di ções nor mais quan to mai or os mei os de pa ga men to
nas su as di ver sas ver sões, sem con tra par ti da de pro du to, mai or
de ve ria ser a in fla ção pe la pres são so bre o sis te ma de pre ços; a Te- 
o ria Quan ti ta ti va da Mo e da e a Ba se Mo ne tá ria te cem con sa gra- 
dos prin cí pi os a res pei to e ten tam ex pli car o que de fa to ocor reu.
Os di ri gen tes do FED, em 1929, acha ram que o mer ca do re sol ve ria
o ‘crash’ e dei xa ram ‘que brar’; em 2007, de for ma bem di fe ren te,
in je ta ram li qui dez e evi ta ram o pi or, sal van do prin ci pal men te o
sis te ma fi nan cei ro, ban cos con si de ra dos gran des de mais pa ra
que brar!

São Luís, terça-feira, 20 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ação in di re ta no cé re bro

Pa to lo gi as

An vi sa apro va no vo en saio clí ni co de va ci -
na

Aná li se

Au to ri za ção

Covid-19

Cientistas acham genes
que barram vírus

C
i en tis tas nor te-ame ri ca nos iden ti fi ca ram um
con jun to de ge nes hu ma nos que lu tam con tra
a en tra da do Sars-CoV-2, o ví rus que cau sa a co- 
vid-19, nas cé lu las. Sa ber quais com po nen tes

do DNA aju dam a con tro lar a in fec ção vi ral po de me lho- 
rar mui to a com pre en são dos pes qui sa do res so bre os fa- 
to res que afe tam a gra vi da de da do en ça e tam bém su ge- 
rir pos sí veis op ções te ra pêu ti cas. O es tu do foi pu bli ca do
na re vis ta Mo le cu lar Cell.

Os ge nes em ques tão es tão re la ci o na dos aos in ter fe- 
rons, os com ba ten tes vi rais da li nha de fren te do cor po.
“Que ría mos ob ter uma me lhor com pre en são da res pos- 
ta ce lu lar ao Sars-CoV-2, in cluin do o que le va a uma res- 
pos ta for te ou fra ca à in fec ção”, dis se Su mit K. Chan da,
Ph.D., pro fes sor e di re tor do Ins ti tu to de Imu ni da de e
Pa to gê ne se do Pro gra ma da San ford Bur nham Prebys e
prin ci pal au tor do es tu do. “Ob ti ve mos no vos in sights
so bre co mo o ví rus ex plo ra as cé lu las hu ma nas que ele
in va de, mas ain da es ta mos pro cu ran do seu cal ca nhar
de Aqui les pa ra que pos sa mos de sen vol ver an ti vi rais
ide ais.”

Lo go após o iní cio da pan de mia, os mé di cos des co- 
bri ram que uma res pos ta fra ca do in ter fe ron à in fec ção
por Sars-CoV-2 re sul tou em al guns dos ca sos mais gra- 
ves de co vid-19. Es se co nhe ci men to le vou Chan da e co- 
le gas a pes qui sar os ge nes que são aci o na dos por es sas
pro teí nas, co nhe ci dos co mo ge nes es ti mu la dos por in- 
ter fe ron (ISGs), que atu am pa ra li mi tar a in fec ção.

Com ba se no co nhe ci men to ob ti do do Sars-CoV-1, ví- 
rus que cau sou um sur to mor tal, mas re la ti va men te bre- 
ve, da do en ça de 2002 a 2004, e sa ben do que era se me- 
lhan te ao Sars-CoV-2, os pes qui sa do res de sen vol ve ram
ex pe ri men tos de la bo ra tó rio pa ra iden ti fi car os ISGs
que con tro lam a re pli ca ção vi ral na co vid-19.

“Des co bri mos que 65 ISGs con tro la ram a in fec ção
por Sars-CoV-2, in cluin do al guns que ini bi ram a ca pa ci- 
da de do ví rus de en trar nas cé lu las, al guns que su pri mi- 
ram a fa bri ca ção do RNA, que é o san gue vi tal do ví rus, e
um agru pa men to de ge nes que ini biu a mon ta gem do
mi cro-or ga nis mo”, de ta lhou Chan da. “O que tam bém
foi de gran de in te res se foi o fa to de que al guns dos ISGs
exi bi ram con tro le so bre ví rus não re la ci o na dos, co mo a
gri pe sa zo nal, o Ni lo Oci den tal e o HIV, que le va à Aids”.

Se gun do Lau ra Mar tin-San cho, pós-dou to ran da no
la bo ra tó rio Chan da e pri mei ra au to ra do ar ti go, pon tos
al vos de pos sí veis abor da gens te ra pêu ti cas tam bém fo- 
ram des co ber tos. “Iden ti fi ca mos oi to ISGs que ini bem a
re pli ca ção do Sars-CoV-1 e do Sars-CoV-2 no com par ti- 
men to sub ce lu lar res pon sá vel pe lo em pa co ta men to da
pro teí na Spi ke (que aju da o ví rus a en trar nas cé lu las hu- 
ma nas), su ge rin do que es se lo cal vul ne rá vel po de ser
ex plo ra do pa ra lim par a in fec ção vi ral”, dis se. “Es sa é
uma in for ma ção im por tan te, mas ain da pre ci sa mos
apren der mais so bre a bi o lo gia do ví rus e in ves ti gar se a
va ri a bi li da de ge né ti ca den tro des ses ISGs se cor re la ci o- 
na com a gra vi da de da co vid-19.”

Co mo uma pró xi ma eta pa, os pes qui sa do res exa mi- 
na rão a bi o lo gia das va ri an tes do Sars-CoV-2 que con ti- 
nu am a evo luir e ame a çam a efi cá cia da va ci na. Mar tin-
San cho ob ser va que já co me ça ram a co le tar va ri an tes
pa ra a in ves ti ga ção la bo ra to ri al.

“É de vi tal im por tân cia não ti rar o pé do pe dal dos es- 
for ços de pes qui sa bá si ca ago ra que as va ci nas es tão

aju dan do a con tro lar a pan de mia”, con clui Chan da.
“Che ga mos tão lon ge tão rá pi do por cau sa do in ves ti- 
men to em pes qui sa fun da men tal na San ford Bur nham
Prebys e em ou tros lu ga res, e nos sos es for ços con tí nu os
se rão es pe ci al men te im por tan tes quan do, não se, ou tro
sur to vi ral ocor rer.”

 

“Ob ti ve mos no vos in sights so bre

co mo o ví rus ex plo ra as cé lu las

hu ma nas que ele in va de, mas ain da

es ta mos pro cu ran do seu cal ca nhar

de Aqui les ”

Su mit K. Chan da, prin ci pal au tor do

es tu do

 

O Sars-CoV-2 pro va vel men te não in fec ta di re ta men te
o cé re bro, mas ain da po de cau sar da nos neu ro ló gi cos
sig ni fi ca ti vos, de acor do com um no vo es tu do de neu ro- 
pa to lo gis tas, neu ro lo gis tas e neu ror ra di o lo gis tas do Co- 
lé gio de Mé di cos e Ci rur giões Va ge los da Uni ver si da de
de Co lum bia. “Tem ha vi do um de ba te con si de rá vel so- 
bre se es se ví rus in fec ta o cé re bro, mas não fo mos ca pa- 
zes de en con trar qual quer si nal de le den tro das cé lu las
ce re brais de mais de 40 pa ci en tes com co vid-19”, dis se
Ja mes E. Gold man, que li de rou o es tu do. “Ao mes mo
tem po, ob ser va mos mui tas mu dan ças pa to ló gi cas nes- 
ses cé re bros, o que po de ria ex pli car por que pa ci en tes
gra ve men te en fer mos apre sen tam con fu são e de lí rio e
ou tros efei tos neu ro ló gi cos gra ves e por que aque les
com ca sos le ves po dem apre sen tar ‘né voa ce re bral’ por
se ma nas e me ses.”

O es tu do, pu bli ca do na re vis ta Brain, é o mai or e mais
de ta lha do re la tó rio de au tóp si as ce re brais de pa ci en tes
com co vid pu bli ca do até o mo men to. Ele su ge re que as
al te ra ções neu ro ló gi cas fre quen te men te vis tas nes ses
pa ci en tes po dem re sul tar de in fla ma ção de sen ca de a da
pe lo ví rus em ou tras par tes do cor po ou nos va sos san- 
guí ne os do cé re bro.

Ape sar da au sên cia de ví rus no cé re bro, em to dos os
pa ci en tes, os pes qui sa do res en con tra ram pa to lo gi as
sig ni fi ca ti vas, que ge ral men te se en qua dra vam em du as
ca te go ri as. A pri mei ra é a da hi pó xia, quan do a mor te
ce lu lar se dá por fal ta de oxi gê nio, o que con diz com o
qua dro clí ni co, pois to dos apre sen ta vam do en ça pul- 
mo nar gra ve.

Uma des co ber ta mais sur pre en den te foi o gran de nú- 
me ro de mi cro gli as — cé lu las imu nes que re si dem no
cé re bro e po dem ser ati va das por pa tó ge nos. Os ci en tis- 

tas en con tra ram gru pos de neurô ni os ata can do a mi- 
cro glia, um pro ces so co nhe ci do co mo neu ro no fa bia.
“Co mo ne nhum ví rus foi en con tra do no cé re bro, é pos- 
sí vel que o pro ces so te nha si do de sen ca de a do por ci to- 
ci nas in fla ma tó ri as, co mo a in ter leu ci na-6, as so ci a da à
in fec ção por Sars-CoV-2”, co gi tou Gold man.

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)
in for mou ho je (19) que apro vou na úl ti ma sex ta-fei ra
(16), um no vo en saio clí ni co de va ci na con tra a co vid-
19.

A va ci na can di da ta te rá du as do ses com in ter va lo de
22 di as en tre elas. O de sen vol vi men to clí ni co es tá sen do
pa tro ci na do pe la em pre sa Si chu an Clo ver Bi ophar ma- 
ceu ti cals, se di a da na Chi na.

O en saio clí ni co apro va do é con tro la do por pla ce bo,
pa ra ava li ar a efi cá cia, imu no ge ni ci da de e se gu ran ça da
va ci na, em par ti ci pan tes a par tir de 18 anos de ida de.

Nes ta fa se, de vem ser in cluí dos até 22 mil vo lun tá ri os
dis tri buí dos en tre paí ses da Amé ri ca La ti na, além da
Áfri ca do Sul, Bél gi ca, Chi na, Es pa nha, Polô nia e Rei no
Uni do.

No Bra sil, se rão 12,1 mil vo lun tá ri os, dis tri buí dos nos
es ta dos do Rio Gran de do Sul, Rio Gran de do Nor te e Rio
de Ja nei ro.

Pa ra a apro va ção do en saio clí ni co, a An vi sa in for mou
que re a li zou reu niões com a equi pe da far ma cêu ti ca, a
fim de ali nhar to dos os re qui si tos téc ni cos ne ces sá ri os
pa ra os tes tes.

Se gun do a An vi sa, des de o re co nhe ci men to de ca la- 
mi da de pú bli ca no Bra sil em vir tu de da pan de mia do
no vo co ro na ví rus, a agên cia tem ado ta do es tra té gi as pa- 
ra dar ce le ri da de às aná li ses e às de ci sões so bre qual- 
quer de man da que te nha co mo ob je ti vo o en fren ta men- 
to da co vid-19.

“Uma des sas es tra té gi as foi a cri a ção de um co mi tê de
ava li a ção de es tu dos clí ni cos, re gis tros e mu dan ças pós-
re gis tros de me di ca men tos pa ra pre ven ção ou tra ta- 
men to da do en ça. O gru po tam bém atua em ações pa ra
re du zir o ris co de de sa bas te ci men to de me di ca men tos
com im pac to pa ra a saú de pú bli ca de vi do à pan de mia”,
acres cen tou.

Pa ra es ta au to ri za ção, a An vi sa ana li sou os da dos das
eta pas an te ri o res de de sen vol vi men to do pro du to, in- 
cluin do es tu dos in vi tro e em ani mais, bem co mo da dos
pre li mi na res de es tu dos clí ni cos em an da men to. Os re- 
sul ta dos ob ti dos até o mo men to de mons tra ram um per- 
fil de se gu ran ça acei tá vel das va ci nas can di da tas.

Es te é o sex to es tu do de va ci na con tra o no vo co ro na- 
ví rus au to ri za do pe la An vi sa. As úl ti mas au to ri za ções
fo ram: no dia 2 de ju nho de 2020, pa ra o en saio clí ni co
da va ci na de sen vol vi da pe la Uni ver si da de de Ox ford e a
em pre sa As tra ze ne ca; em 3 de ju lho, pa ra a va ci na da Si- 
no vac Re se ar ch & De ve lop ment, em par ce ria com o Ins- 
ti tu to Bu tan tan; em 21 de ju lho pa ra a va ci na da Pfi- 
zer/Wyeth; em 18 de agos to pa ra a va ci na da Jans sen-Ci- 
lag; e em 8 de abril pa ra a va ci na da Me di ca go R&D.

São Luís, terça-feira, 20 de abril de 2021
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O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES comunica 
que o Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por LOTE ÚNICO, cujo objeto é a Contratação de serviços 
de produção gráfica, com condições especiais de sigilo e segurança com disponibilização de ambiente 
sigiloso e seguro (vigilâncias e câmeras 24 horas), capacidade produtiva adequada para etiquetagem, 
manuseio, impressão, embalagem, confecção, envelopamento, rotulagem e responsabilidade de entrega 
a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social - SEDES para a operacionalização do Programa Bolsa 
Escola 2021, que seria realizado às 14h30, do dia 16 de ABRIL de 2021, através do site: 
http://www.compras.ma.gov.br, fica ADIADO para o dia 22 de abril de 2021, às 14h30.

São Luís (MA), 15 de abril de 2021
José Tomaz Coelho Lima
Pregoeiro da CSL/SEDES

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0004919/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão - MA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de assessoria e consultoria 
em Contabilidade Pública Municipal, visando atender às necessidades das Secretarias do Município de 
São Domingos do Azeitão/MA.

DATA DA SESSÃO: 07/05/2021.
HORÁRIO: 09h00 (nove horas).
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS
VALOR ESTIMADO: R$ 241.452,00 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em 
dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por 
meio digital nesta COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: 
https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.go-
v.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazei-
tao@gmail.com.

São Domingos do Azeitão - MA, 19 de abril de 2021.

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão - MA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamentos 
na Área da Saúde especializada no Sistema Único de Saúde – SUS, para assessoramento de gestão, 
capacitação e fortalecimento institucional da Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do 
Azeitão/MA.

DATA DA SESSÃO: 07/05/2021
HORÁRIO: 14h00 (quatorze horas)
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS
VALOR ESTIMADO: R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais).

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https://saodo-
mingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais 
informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.-
com 

São Domingos do Azeitão/MA, 19 de abril de 2021.

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÂO PRESENCIAL N.º 024/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. A Prefeitura de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público 
para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor 
Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de material de higiene, limpeza e 
descartáveis para atender as necessidades do município de Itaipava do Grajaú/MA, conforme termo de 
referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 
09h00min do dia 04 de maio de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, 
das 08h00min às 12h00min e no site do Município. Os interessados na aquisição do mesmo deverão recolher o 
valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de 
Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú 
– MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, 
entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 
98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 15 de abril de 2021. AURICÉLIA DE SOUSA DA SILVA - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, 
através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará 
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de 
empresa para aquisição de kit enxoval para recém-nascido, conforme Termo de Referência, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaipava do Grajaú/MA. BASE LEGAL: Lei Federal 
nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 15h do dia 04 de maio de 2021. O Edital 
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h, e no site do município. Os 
interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do 
DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. 
Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando 
provisoriamente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço 
eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 16 de abril de 2021. 
Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. 
TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de sistema de 
Contabilidade Pública, a ser instalado na Prefeitura do Município de Jenipapo dos Vieras, conforme termo 
de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n. º 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e 
Habilitação: às 09h do dia 05 de maio de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor 
de licitação, das 08h às 12h e no site do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados 
na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, 
na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 
98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. Aldely da Silva Souza. 
Pregoeira.

A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA, em 14/04/2021, a renovação da Outorga de Direito de Uso n° 1130403/2021, para 
captação subterrânea no poço tubular profundo, sob as coordenadas geográficas: 3° 31’ 09.16” S e 
44° 52’ 12.10” O, localizado no Pátio ferroviário da Vale, situado no município de Vitória do Mearim, 
no Estado do Maranhão, para fins de consumo humano e uso industrial, conforme dados constantes 
no processo SEMA nº 20110039236/2020, e-processo nº 172560/2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE EDITAL
CREDENCIAMENTO Nº 002/2021

O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria 
Municipal de Saúde e Saneamento Básico, torna público o Chamamento mediante 
Credenciamento. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Chamamento 
mediante credenciamento de empresas e pessoa física para fornecimento de 
fardamento para servidores da saúde, campos, pijamas e lençóis para hospital 
municipal de Poção de Pedras/MA. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 22/04/2021 por meio 
eletrônico e-mail ou na sede da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras (MA). Poção 
de Pedras (MA), 19 de abril de 2021. Iolete Soares de Arruda. Secretária Municipal de 
Saúde. Portaria nº 003/2021-GPM.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social/Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando 
eventual e futura aquisição de Gêneros alimentícios – tipo não perecível, para atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Assistência Social do município de Poção de Pedras (MA). ABERTURA: 6 de maio de 
2021 às 09:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, 
horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por 
e-mail pmppmacpl@outlook.com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br Poção de Pedras (MA), 19 
de abril de 2021. Adriana Lopes Pinheiro. Secretária Municipal de Assistência Social. Portaria nº 022/2021 
GPM.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social/Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando 
eventual e futura aquisição de Gêneros alimentícios – tipo perecível, para atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Assistência Social do município de Poção de Pedras (MA). ABERTURA: 7 de maio de 
2021 às 10:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, 
horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por 
e-mail pmppmacpl@outlook.com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br Poção de Pedras (MA), 19 
de abril de 2021. Adriana Lopes Pinheiro. Secretária Municipal de Assistência Social. Portaria nº 022/2021 
GPM. 

RISA S.A.
CNPJ nº 06.855.894/0001-88 - NIRE nº 2230000117-5

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Presidente da Companhia RISA S.A., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.855.894/0001-88 e NIRE 
nº 2230000117-5, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem convocar os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 30 de Abril de 2021, às 9:00 horas, no escritório administrativo da 
Companhia, na Rodovia MA-06, Km 05, Zona Rural, Balsas/MA, CEP 65.800-000 e por meio da plataforma digital Zoom (“Assembleia”), a fim 
de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Tomada das contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; c) Retificação da fixação da remuneração anual global 
dos diretores da Companhia; d) Deliberação sobre a continuidade do funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia; e) Caso aprovado o 
item (d) acima, a eleição de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com 
mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021 e a fixação da 
remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; f) Deliberação e homologação da Proposta da Administração e parecer 
favorável do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do 166, §2º, da Lei das S.A., sobre o Aumento do Capital Social da Companhia de 
R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) para R$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais), mediante o 
aproveitamento parcial de reservas de lucros no valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) e a emissão de 70.000.000 (setenta 
milhões) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e não endossável, para serem devidamente subscritas proporcionalmente 
à participação detida pelos atuais acionistas no capital social total da Companhia; g) Alteração do disposto no artigo 5º do Estatuto Social, para 
refletir o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido; h) Alteração do objeto social da Companhia 
definido no artigo 3º do Estatuto Social, a fim de incluir as atividades relacionadas a: (i) apoio à produção florestal - Reflorestamento (CNAE 
nº 02.30-6/00); e (ii) Promoção de vendas (CNAE nº 73.19-0/02); i) Consolidação do estatuto social da Companhia refletindo a alteração do 
disposto no artigo 3º e 5º; j) Deliberar sobre benefícios ainda vigentes a ex-administradores da Companhia, bem como bens em nome da Risa 
em posse de ex-administradores da Companhia e que ainda não foram devolvidos; k) Outros assuntos de interesse da Companhia. 
Informações Gerais: (i) As demonstrações contábeis auditadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal da Companhia foram publicadas em 
29/03/2021 no Diário oficial do Piauí, sendo, também, devidamente informada aos acionistas; (ii) Os documentos relativos aos itens da Ordem 
do Dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Administrativa da Companhia, podendo ser requisitada por e-mail a ser 
encaminhado para juridico@risasa.com; (iii) Os senhores acionistas poderão participar e votar na Assembleia, por si, seus representantes 
legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (iv) Tendo em vista as necessárias precauções quanto a pandemia 
da COVID-19 esta Assembleia também ocorrerá de forma virtual, onde os acionistas convocados e demais participantes poderão participar 
virtualmente, de modo a ser organizado e informado antecipadamente pela Companhia. Balsas (MA), 15 de Abril de 2021. José Antônio 
Gorgen - Diretor Presidente.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA PARA OPERAR OS SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE 
CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICÍPIO DE 
SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Credenciamento, Proposta e Habilitação será em 
Sessão Pública a ser realizada às 08:00h, do dia 04 de maio de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na 
Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os interessados no 
Portal de Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/ e no site da do TCE/MA no sistema 
SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada 
no Praça José do Egito, 200, Centro, Sambaíba - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 13 de abril de 2021. Edson da Silva 
Santos –Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal 10.520 de 17 
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público 
que realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, cujo objeto trata da CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (PRONTAS) E LANCHES PARA SECRETA-
RIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Credenciamento, 
Proposta e Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 11:00h, do dia 04 de maio de 2021, na 
Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital 
está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município: http://www.sambaiba.-
ma.gov.br/ e no site da do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Praça José do Egito, 200, Centro, Sambaíba - MA, de 
2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
98464-4897. Sambaíba (MA), 13 de abril de 2021. Edson da Silva Santos –Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO DE 
BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO 
MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Credenciamento, Proposta e 
Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 15h:30min, do dia 04 de maio de 2021, na Sala de 
Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível 
para todos os interessados no Portal de Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/ e no site 
da do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, localizada no Praça José do Egito, 200, Centro, Sambaíba - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 13 de abril de 2021. 
Edson da Silva Santos –Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e 
abertura dos envelopes de Credenciamento, Proposta e Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 
08:00h, do dia 05 de maio de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 
200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do 
Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/ e no site da do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser 
consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Praça José do Egito, 200, 
Centro, Sambaíba - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
sambaibacpl@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no 
número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 13 de abril de 2021. Edson da Silva Santos –Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVA JATO DOS VEÍCULOS VINCULADOS ÀS SECRETARAIS 
DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Credenciamento, Proposta e 
Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 11:00h, do dia 05 de maio de 2021, na Sala de Licitações 
da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível para 
todos os interessados no Portal de Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/ e no site da do 
TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, localizada no Praça José do Egito, 200, Centro, Sambaíba - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 13 de abril de 2021. 
Edson da Silva Santos –Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE 
SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Credenciamento, Proposta e Habilitação será em 
Sessão Pública a ser realizada às 15:00h, do dia 05 de maio de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na 
Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os interessados no 
Portal de Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/ e no site da do TCE/MA no sistema 
SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada 
no Praça José do Egito, 200, Centro, Sambaíba - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 13 de abril de 2021. Edson da Silva 
Santos –Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal 10.520 de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO 
DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Credenciamento, Proposta e Habilitação será 
em Sessão Pública a ser realizada às 08:00h, do dia 07 de maio de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada 
na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os interessados 
no Portal de Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/ e no site da do TCE/MA no sistema 
SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada 
no Praça José do Egito, 200, Centro, Sambaíba - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 13 de abril de 2021. Edson da Silva 
Santos –Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 
e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/2021, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA O MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e 
abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 08h:30min, 
do dia 10 de maio de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, 
Centro, Sambaíba/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da 
CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido em mídia removível 
(pendrive) junto ao Setor de Licitações, requisitado junto ao e-mail: sambaibacpl@gmail.com.  Esclareci-
mentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de expediente.  
Sambaíba, (MA), 13 de abril de 2021. Edson da Silva Santos – Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e 
suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021, 
cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO, GERENCIAMENTO, AMPLIAÇÃO DE REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de 
Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 15h:30min, do dia 10 de maio de 2021, 
na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 
12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido em mídia removível (pendrive) junto ao Setor de Licitações, 
requisitado junto ao e-mail: sambaibacpl@gmail.com.  Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados 
na Comissão de Licitação, no horário de expediente.  Sambaíba, (MA), 13 de abril de 2021. Edson da Silva Santos 
– Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

UFMA - MA - São Luís

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 08/2021 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a aquisição de material odontológico e hospitalar, para atender as 
necessidades dos setores acadêmicos e administrativos da UFMA.

Dia: 29/04/2021  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 161.695,53.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no 
Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
https://www.gov.br/compras/. Podendo, alternativamente, ser consultado no 
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 15 de abril de 2021
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 11/2021 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a aquisição de material de consumo (BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO – GLP), para atender as necessidades da UFMA.

Dia: 30/04/2021  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 33.247,20.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no 
Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
https://www.gov.br/compras/. Podendo, alternativamente, ser consultado no 
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 15 de abril de 2021
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 12/2021 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a aquisição de material de consumo (MARAVALHA), destinado a atender 
as necessidades do Biotério Central da UFMA.

Dia: 29/04/2021  Horário: 15h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 162.134,50.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no 
Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
https://www.gov.br/compras/. Podendo, alternativamente, ser consultado no 
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 15 de abril de 2021
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

O Ordenador de Despesas do 3º BEC avisa aos interessados que realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP n° 37/2020, cujo objeto 
é a aquisição de equipamentos e viaturas. O Edital pode ser adquirido pelo 
sítio: www.gov.br/compras ou na sede do 3º BEC, Avenida Senador Helvídio 
Nunes, s/nº, Bairro Jardim Natal, Picos-PI, Fone: (89) 3422-4758, a partir de 
19 de abril de 2021. Abertura do certame em 30 de abril de 2021, às 09:00 horas 
– horário de Brasília/DF.

O Ordenador de Despesas do 3º BEC avisa aos interessados que realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP n° 12/2021, cujo objeto 
é a aquisição de insumos (brita, pó de pedra, pedra de mão, areia, cimento, 
defensa metálica e óleo vegetal) a serem empregados nos serviços de 
restauração da Rodovia BR-135, em São Luís/MA. O Edital pode ser adquirido 
pelo sítio: www.gov.br/compras ou na sede do 3º BEC, Avenida Senador Helvídio 
Nunes, s/nº, Bairro Jardim Natal, Picos-PI, Fone: (89) 3422-4758, a partir de 
19 de abril de 2021. Abertura do certame em 30 de abril de 2021, às 09:00 horas 
– horário de Brasília/DF.

BERTONY MATIAS SOARES - Tenente-Coronel
Ordenador de Despesas do 3° BEC

AVISO DE LICITAÇÕES

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

3º BATALHÃO DE ENGENHARIA 
DE CONSTRUÇÃO
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Pre sen ça no es cri tó rio per mi te ‘co la bo ra ção’

O ape lo do tra ba lho re mo to

‘Con truir cul tu ra’

Tempo integral

Trabalho remoto está
sendo condenado?

A
che fe de re cur sos hu ma nos do Go o gle, Fi o na
Cic co ni, es cre veu aos fun ci o ná ri os da em pre sa
há al guns di as anun ci an do que o ca len dá rio de
re tor no ao es cri tó rio es ta va sen do adi an ta do.

A par tir de 1º de se tem bro, dis se ela, aque les que qui- 
se rem tra ba lhar em ca sa por mais de 14 di as te rão que
en vi ar um pe di do for mal à em pre sa.

Tam bém se es pe ra que os fun ci o ná ri os “vi vam a uma
dis tân cia que os per mi ta se des lo car” até aos es cri tó ri os,
acres cen tou. Por tan to, na da de co que téis na praia com
um lap top.

A men sa gem era cla ra: po de ha ver mais fle xi bi li da de
do que an tes, mas a mai o ria dos fun ci o ná ri os te rá que ir
pa ra o es cri tó rio.

Es sa ideia pa re ce con tra ri ar mui to do que ou vi mos
dos exe cu ti vos do Va le do Si lí cio no ano pas sa do, quan- 
do eles de fen de ram as vir tu des do tra ba lho re mo to.

Por exem plo, Jack Dorsey, co fun da dor do Twit ter, ga- 
nhou as man che tes em to do o mun do em maio pas sa do,
quan do dis se que os fun ci o ná ri os da re de so ci al po de ri- 
am a par tir de en tão “tra ba lhar de ca sa pa ra sem pre”.

Es pe cu lou-se que, após a pan de mia da co vid-19, o
“no vo nor mal” pa ra as em pre sas do Va le do Si lí cio se ria
uma for ça de tra ba lho al ta men te ori en ta da pa ra o re mo- 
to, com ape nas uma equi pe mí ni ma no es cri tó rio.

Pa re ce ca da vez mais cla ro que is so não vai acon te cer.
Se olhar mos aten ta men te às de cla ra ções dos che fes

das em pre sas de tec no lo gia, há nu an ces que a im pren sa
dei xou pas sar.

Por exem plo, quan do Dorsey dis se

que os fun ci o ná ri os do Twit ter

po de ri am tra ba lhar de ca sa “pa ra

sem pre”, ele acres cen tou: “Se

nos sos fun ci o ná ri os

de sem pe nha rem um pa pel que

pos sam de sem pe nhar em ca sa e

es ti ve rem em uma si tu a ção que os

per mi ta fa zê-lo.”

É um con di ci o na dor mui to im por tan te.
E, de fa to, o Twit ter es cla re ceu que es pe ra que a mai o- 

ria de seus fun ci o ná ri os pas se al gum tem po tra ba lhan- 

do em ca sa e al gum tem po no es cri tó rio.
Qua se to das as em pre sas de tec no lo gia do Va le do Si- 

lí cio dis se ram que ago ra es tão com pro me ti das com o
tra ba lho “fle xí vel” ou “hí bri do”.

O pro ble ma é que es ses ter mos po dem sig ni fi car qua- 
se tu do.

Sex ta-fei ra de fol ga? Ou uma re la ção de tra ba lho
com ple ta men te di fe ren te com um es cri tó rio fí si co?

A Mi cro soft pre vê que “tra ba lhar em ca sa par te do
tem po (me nos de 50%) se rá o pa drão pa ra a mai o ria dos
em pre gos” no fu tu ro.

Exis te mui ta mar gem de ma no bra nas pa la vras “me- 
nos de 50%”.

A Ama zon tam bém co mu ni cou a seus fun ci o ná ri os:
“Nos so pla no é re tor nar a uma cul tu ra cen tra da no es- 
cri tó rio co mo pa drão. Acre di ta mos que is so nos per mi te
in ven tar, co la bo rar e apren der jun tos de for ma mais efi- 
caz.”

Não é exa ta men te um en dos so re tum ban te à no va era
do tra ba lho em ca sa.

Par te da ques tão é que, em bo ra mui tos fun ci o ná ri os
de se jem mais fle xi bi li da de, ain da não es tá to tal men te
cla ro que ti po de mo de lo fun ci o na pa ra as em pre sas.

“Ne nhum de nós foi ca paz de des co brir”, dis se
Carolyn Ever son, vi ce-pre si den te glo bal de ven das do
Fa ce bo ok, dis cu tin do os acor dos atu ais de tra ba lho em
ca sa.

“Es ta mos in ven tan do à me di da que avan ça mos.”

Prithwi raj Choudhury, pro fes sor da Har vard Bu si ness
Scho ol e de fen sor do tra ba lho re mo to, diz que as em pre- 
sas de tec no lo gia es tão há mui to tem po na van guar da
des se mo de lo.

“Os pi o nei ros e as em pre sas que es tão se guin do es se
mo de lo de tra ba lho re mo to e cons truin do a or ga ni za ção
em tor no de le te rão uma gran de van ta gem na atra ção de
ta len tos”, diz ele.

Es sa é cer ta men te a es pe ran ça.
Ne nhu ma em pre sa de tec no lo gia de se ja per der fun- 

ci o ná ri os ca pa zes pa ra ri vais que lhes per mi tem tra ba- 
lhar com mais fle xi bi li da de.

Em pre sas co mo o Spotify ago ra es tão ofe re cen do prá- 
ti cas de tra ba lho mais “fle xí veis” pa ra seus fun ci o ná ri os.

“Nos sos fun ci o ná ri os po de rão tra ba lhar em tem po
in te gral em ca sa, no es cri tó rio ou com bi nar os dois”,
dis se a em pre sa em um co mu ni ca do re cen te.

“A com bi na ção exa ta dos mo dos de tra ba lho em ca sa
e no es cri tó rio. É uma de ci são que ca da fun ci o ná rio e
seu ge ren te to mam jun tos.”

Mas ele tam bém acres cen tou: “Pro va vel men te ha ve- 

rá al guns ajus tes a se rem fei tos ao lon go do ca mi nho.”
Por tan to, a de fi ni ção de tra ba lho fle xí vel do Spotify é

mui to di fe ren te da do Go o gle, que por sua vez é mui to
di fe ren te da Ama zon.

Tra ba lhar em ca sa quan do não há es cri tó rio aber to é
uma coi sa. Mas o tra ba lho re mo to se rá re al men te pos to
à pro va quan do os es cri tó ri os co me ça rem a abrir com,
di ga mos, 50% da ca pa ci da de.

Quan do as reu niões fo rem re a li za das par ci al men te
pes so al men te e par ci al men te pe lo Zo om, a di nâ mi ca
fun ci o na rá tam bém?

E quan do al guns mem bros da equi pe li da rem com os
ge ren tes ca ra a ca ra, os tra ba lha do res re mo tos se sen ti- 
rão em des van ta gem?

Há al gu mas se ma nas, a IBM anun ci ou sua pro pos ta
de sis te ma de tra ba lho re mo to, com 80% da for ça de tra- 
ba lho tra ba lhan do pe lo me nos três di as por se ma na no
es cri tó rio.

“Quan do as pes so as tra ba lham re mo ta men te, fi co
pre o cu pa do com a tra je tó ria de su as car rei ras”, dis se o
CEO da IBM, Ar vind Krish na.

“Se eles que rem se tor nar ge ren tes, se eles que rem ter
mais e mais res pon sa bi li da des ou se eles que rem cons- 
truir uma cul tu ra den tro de su as equi pes, co mo fa re mos
is so re mo ta men te?”

Cu ri o sa men te, es ta mos pres tes a des co brir o que fun- 
ci o na e o que não fun ci o na, por que as em pre sas de tec- 
no lo gia es tão ado tan do mui tas abor da gens di fe ren tes.

E co mo em gran de par te da vi da mo der na, ou tras em- 
pre sas es tão olhan do pa ra a cos ta oes te dos Es ta dos
Uni dos pa ra ver es ses re sul ta dos e, even tu al men te, re- 
pro du zir.

São Luís, terça-feira, 20 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Terminal Rodoviário de São Luís 
passa por mais uma importante fase na 
requalificação e modernização. A Socie-
dade Nacional de Apoio Rodoviário e Tu-
rístico, SINART, trabalha para transfor-
mar a Rodoviária em um cartão de visitas 
para que a população de São Luis, sin-
ta orgulho do seu Terminal Rodoviário.  
Os projetos de reforma foram aprovados 
pela Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Habitação, SEMURH, que fez a liberação 
de alvarás de construção. Serão executados 
também projetos complementares de com-
bate a Incêndio e Pânico (PCIP) e Sistema 
de Proteção de Descargas Atmosféricas 
(SPDA) aprovados pelo Corpo de Bombeiros.  
Nesta fase a requalificação contempla mu-
danças no gradil de ferro que separa o sa-
guão da plataforma, construção de uma 
estrutura no padrão SINART e instalação 
de catracas de acesso. Os projetos também 
preveem a construção de uma nova cen-
tral de descarte de resíduos sólidos, remo-
delação dos guichês adaptados a pessoas 

com deficiência, novo acesso ao estacio-
namento com instalação de catracas au-
tomáticas, requalificação do cabeamento 
elétrico que alimenta lojas e guichês, do 
centro de medições de energia, revisão da 
parte hidro sanitária com substituição de 
tubulações de ferro para tubulação de PVC. 
Com essas intervenções iniciais, será cria-
da uma via alternativa de saída dos ônibus 
para a requalificação no sistema viário. 
As obras estruturais se iniciaram assim 
que a empresa assumiu a gestão, após 
vencer processo licitatório. Durante as 
obras emergenciais, a SINART requa-
lificou 2.000 metros da área do telha-
do e liberou 14 baias, proporcionando 
conforto e segurança aos passageiros 
e permissionários. Foram construídos 
Banheiros novos com conforto e pa-
drão de excelência.  Os investimentos que 
a SINART fará na requalificação e moder-
nização do Terminal Rodoviário de São 
Luis, está orçado em torno de 5,5 milhões 
de reais.

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Arte da Palavra

Vem aí o cir cui to na ci o nal Ar te da Pa la vra,
re a li za do pe lo Sesc Na ci o nal. 

No Ma ra nhão, a pro gra ma ção vir tu al
acon te ce nos di as 23 e 27 de abril, com o Cir- 
cui to Ora li da des que apre sen ta a per for-
man ce poé ti ca de Dé bo ra Ar ru da (SE) e o
Cir cui to de Au to res com de ba te de Mail son
Fur ta do (CE), João Mei rel les (PA) e me di a ção
de Cel so Bor ges (MA), ati vi da des li te rá ri as
vol ta dos ao pú bli co jo vem e adul to.

Projetos Audiovisuais

Após a di vul ga ção do re sul ta do do 7º Edi- 
tal de Pro je tos Au di o vi su ais do Ma ra nhão, a
Se cre ta ria da Cul tu ra (Sec ma) cri ou um ca-
nal ex clu si vo pa ra so li ci ta ção de da dos do
pro ces so, co mo, por exem plo, a pon tu a ção
de ca da pro je to na cha ma da pú bli ca. Se vo cê
se ins cre veu no 7º Edi tal Pro je to Au di o vi su- 
ais do Ma ra nhão e quer sa nar dú vi das so bre
o re sul ta do, so li ci te in for ma ções pe lo o e-
mail 7editalaudiovisual@gmail.com.

Os três anos da che ga da da ban -
dei ra Blue Tree ao Ma ra nhão se rão
ce le bra dos nes ta ter ça-fei ra, 20, em
uma li ve com a em pre sá ria Ja ci ra
Haic kel, fran que a da da re de em São
Luís, e a fun da do ra e pre si den te da
mar ca, Chi e ko Ao ki. O ba te-pa po vir -
tu al acon te ce às 19h no per fil do Ins -
ta gram de @ja ci raqhaic kel e se rá
uma opor tu ni da de pa ra co nhe cer a
trans for ma ção do ho tel ma ra nhen -
se, que já se des ta ca en tre um dos
prin ci pais do gru po no Bra sil. No re -
gis tro, a em pre sá ria Ja ci ra Haic kel
re ce be Chi e ko Ao ki em seu per fil no
ins ta gram pa ra fa lar dos três anos
do Blue Tree São Luís.

O pu bli ci tá rio Ro nal do
Mo ra es é só emo ção
nes ta ter ça, ce le bran -
do com os fa mi li a res,
os 15 anos da fi lha Gi o -
van na.” É mais uma
ro sa pa ra jun tar ao lin -
do jar dim que vo cê es -
tá cons truin do com
sua vi da. Mas não é
uma ro sa qual quer,
pois es ta da ta re pre -
sen ta uma vi ra da, um
mar co, um pas so im -
por tan te ru mo à ida de
adul ta”, es cre veu Ro -
nal do pa ra ho me na ge -
ar a que ri da fi lha.

A ge ren te de Re la ci o -
na men to com o cli en te
da Equa to ri al MA,
Fran ci la So a res, des ta -
ca a im por tân cia de
atu a li zar o ca das tro
pa ra re ce ber o be ne fí -
cio da ta ri fa so ci al de
ener gia elé tri ca. A Ta -
ri fa é um pro gra ma do
Go ver no Fe de ral que
dá até 65% de des con -
to na con ta de luz das
fa mí li as de bai xa ren -
da. Mais in for ma ções
aces se o si te:
www.equa to ri a le ner -
gia.com.br.

Roberto Carlos: 80 anos

So bre os 80 anos de vi da do Rei Ro ber to Car-
los, o Ecad (Es cri tó rio Cen tral de Ar re ca da ção e
Dis tri bui ção) fez um le van ta men to so bre as mú-
si cas mais gra va das, as mais to ca das e os in tér- 
pre tes que mais gra va ram as can ções do ar tis ta.
“É pre ci so sa ber vi ver “ foi a sua can ção mais to- 
ca da nos úl ti mos cin co anos, en quan to a mais
gra va da por ou tros in tér pre tes até ago ra foi
“Emo ções”. Es sas du as mú si cas são uma par ce- 
ria com o ami go Eras mo Car los com quem Ro- 
ber to tem mui tas his tó ri as da car rei ra.

Nossos sentimentos

É com imen so pe sar que a co lu na re gis tra o
fa le ci men to do ami go Dr. Antô nio Mon tei ro,
que além de ex ce len te pro fis si o nal da Me di ci na
Ma ra nhen se, era uma pes soa que se des ta ca va
pe la sua bon da de e ale gria de vi ver. Era fre quen- 
ta dor as sí duo dos even tos so ci ais des te co lu nis- 
ta e gran de in cen ti va dor da cul tu ra lo cal. Foi
pre si den te da Fa ve la do Sam ba em 2012, fa to
que lhe ren deu uma ho me na gem em no ta dis- 
tri buí da on tem aos ami gos pe la agre mi a ção,
clas si fi can do co mo gran de “ba lu ar te e en tu si as- 
ta do nos so car na val”. 

Hipertensão Arterial

O Bra sil ce le bra em 26 de abril o Dia Na ci o nal
de Pre ven ção e Com ba te à Hi per ten são Ar te ri al,
da ta pa ra cons ci en ti zar a po pu la ção so bre a im- 
por tân cia do di ag nós ti co pre ven ti vo e do tra ta- 
men to da do en ça, que ma ta mais de dez mi- 
lhões de pes so as por ano no mun do. Cer ca de
30% dos bra si lei ros são hi per ten sos. A hi per ten- 
são ar te ri al é uma do en ça crô ni ca não trans mis- 
sí vel (DCNT) de fi ni da por ní veis pres só ri cos, em
que os be ne fí ci os do tra ta men to (não me di ca- 
men to so e/ou me di ca men to so) su pe ram os ris- 
cos.

Pra curtir

A FGV  re a li za, no
pró xi mo dia 26, o we -
bi nar Pla ne ja men to
fi nan cei ro em tem pos
de cri se.

O en con tro te rá a
par ti ci pa ção do di re -
tor da EduWork Co.,
Ro nal do Mi ran da
Pon tes e Jair Cro ce,
que atu ou na ge rên -
cia fi nan cei ra de em -
pre sas co mo Epa mig,
Cor rei os e Uni med.

A ESA Ma ra nhão es tá
as vol tas com os pre -
pa ra ti vos de uma no -
va edi ção do Cur so de
INSS Di gi tal pa ra ca -
pa ci tar ad vo ga dos
mem bros da OAB-
MA, no pró xi mo dia
23, a par tir das 18h,
com trans mis são pe -
la pla ta for ma Zo om.

Ao lon go do even to
on-li ne, se rá pos sí vel
en ten der to das as
fun ci o na li da des e be -
ne fí ci os da fer ra men -
ta, que traz mais agi -
li da de e efi ci ên cia pa -
ra o tra ba lho dos ad -
vo ga dos.

A Fe co mér cio-MA in -
for ma que o co mér cio
lo jis ta da Gran de Ilha
de São Luís tem au to -
ri za ção pa ra fun ci o -
nar no dia 21 de abril
(quar ta-fei ra), fe ri a do
de Ti ra den tes.

De acor do com  a Fe -
co mér cio-MA, os es -
ta be le ci men tos co -
mer ci ais si tu a dos em
ru as, ave ni das, ga le -
ri as e cen tros co mer -
ci ais po de rão abrir as
por tas nes se dia das
9h às 18h, en quan to
as lo jas si tu a das nos
Shop ping Cen ters po -
de rão fun ci o nar das
10h às 21h.

São Luís, terça-feira, 20 de abril de 2021

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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No Ma ra nhão, a pro gra ma ção vir tu al
acon te ce nos di as 23 e 27 de abril, com o Cir- 
cui to Ora li da des que apre sen ta a per for-
man ce poé ti ca de Dé bo ra Ar ru da (SE) e o
Cir cui to de Au to res com de ba te de Mail son
Fur ta do (CE), João Mei rel les (PA) e me di a ção
de Cel so Bor ges (MA), ati vi da des li te rá ri as
vol ta dos ao pú bli co jo vem e adul to.
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Após a di vul ga ção do re sul ta do do 7º Edi- 
tal de Pro je tos Au di o vi su ais do Ma ra nhão, a
Se cre ta ria da Cul tu ra (Sec ma) cri ou um ca-
nal ex clu si vo pa ra so li ci ta ção de da dos do
pro ces so, co mo, por exem plo, a pon tu a ção
de ca da pro je to na cha ma da pú bli ca. Se vo cê
se ins cre veu no 7º Edi tal Pro je to Au di o vi su- 
ais do Ma ra nhão e quer sa nar dú vi das so bre
o re sul ta do, so li ci te in for ma ções pe lo o e-
mail 7editalaudiovisual@gmail.com.

Os três anos da che ga da da ban -
dei ra Blue Tree ao Ma ra nhão se rão
ce le bra dos nes ta ter ça-fei ra, 20, em
uma li ve com a em pre sá ria Ja ci ra
Haic kel, fran que a da da re de em São
Luís, e a fun da do ra e pre si den te da
mar ca, Chi e ko Ao ki. O ba te-pa po vir -
tu al acon te ce às 19h no per fil do Ins -
ta gram de @ja ci raqhaic kel e se rá
uma opor tu ni da de pa ra co nhe cer a
trans for ma ção do ho tel ma ra nhen -
se, que já se des ta ca en tre um dos
prin ci pais do gru po no Bra sil. No re -
gis tro, a em pre sá ria Ja ci ra Haic kel
re ce be Chi e ko Ao ki em seu per fil no
ins ta gram pa ra fa lar dos três anos
do Blue Tree São Luís.

O pu bli ci tá rio Ro nal do
Mo ra es é só emo ção
nes ta ter ça, ce le bran -
do com os fa mi li a res,
os 15 anos da fi lha Gi o -
van na.” É mais uma
ro sa pa ra jun tar ao lin -
do jar dim que vo cê es -
tá cons truin do com
sua vi da. Mas não é
uma ro sa qual quer,
pois es ta da ta re pre -
sen ta uma vi ra da, um
mar co, um pas so im -
por tan te ru mo à ida de
adul ta”, es cre veu Ro -
nal do pa ra ho me na ge -
ar a que ri da fi lha.

A ge ren te de Re la ci o -
na men to com o cli en te
da Equa to ri al MA,
Fran ci la So a res, des ta -
ca a im por tân cia de
atu a li zar o ca das tro
pa ra re ce ber o be ne fí -
cio da ta ri fa so ci al de
ener gia elé tri ca. A Ta -
ri fa é um pro gra ma do
Go ver no Fe de ral que
dá até 65% de des con -
to na con ta de luz das
fa mí li as de bai xa ren -
da. Mais in for ma ções
aces se o si te:
www.equa to ri a le ner -
gia.com.br.

Roberto Carlos: 80 anos

So bre os 80 anos de vi da do Rei Ro ber to Car-
los, o Ecad (Es cri tó rio Cen tral de Ar re ca da ção e
Dis tri bui ção) fez um le van ta men to so bre as mú-
si cas mais gra va das, as mais to ca das e os in tér- 
pre tes que mais gra va ram as can ções do ar tis ta.
“É pre ci so sa ber vi ver “ foi a sua can ção mais to- 
ca da nos úl ti mos cin co anos, en quan to a mais
gra va da por ou tros in tér pre tes até ago ra foi
“Emo ções”. Es sas du as mú si cas são uma par ce- 
ria com o ami go Eras mo Car los com quem Ro- 
ber to tem mui tas his tó ri as da car rei ra.

Nossos sentimentos

É com imen so pe sar que a co lu na re gis tra o
fa le ci men to do ami go Dr. Antô nio Mon tei ro,
que além de ex ce len te pro fis si o nal da Me di ci na
Ma ra nhen se, era uma pes soa que se des ta ca va
pe la sua bon da de e ale gria de vi ver. Era fre quen- 
ta dor as sí duo dos even tos so ci ais des te co lu nis- 
ta e gran de in cen ti va dor da cul tu ra lo cal. Foi
pre si den te da Fa ve la do Sam ba em 2012, fa to
que lhe ren deu uma ho me na gem em no ta dis- 
tri buí da on tem aos ami gos pe la agre mi a ção,
clas si fi can do co mo gran de “ba lu ar te e en tu si as- 
ta do nos so car na val”. 

Hipertensão Arterial

O Bra sil ce le bra em 26 de abril o Dia Na ci o nal
de Pre ven ção e Com ba te à Hi per ten são Ar te ri al,
da ta pa ra cons ci en ti zar a po pu la ção so bre a im- 
por tân cia do di ag nós ti co pre ven ti vo e do tra ta- 
men to da do en ça, que ma ta mais de dez mi- 
lhões de pes so as por ano no mun do. Cer ca de
30% dos bra si lei ros são hi per ten sos. A hi per ten- 
são ar te ri al é uma do en ça crô ni ca não trans mis- 
sí vel (DCNT) de fi ni da por ní veis pres só ri cos, em
que os be ne fí ci os do tra ta men to (não me di ca- 
men to so e/ou me di ca men to so) su pe ram os ris- 
cos.

Pra curtir

A FGV  re a li za, no
pró xi mo dia 26, o we -
bi nar Pla ne ja men to
fi nan cei ro em tem pos
de cri se.

O en con tro te rá a
par ti ci pa ção do di re -
tor da EduWork Co.,
Ro nal do Mi ran da
Pon tes e Jair Cro ce,
que atu ou na ge rên -
cia fi nan cei ra de em -
pre sas co mo Epa mig,
Cor rei os e Uni med.

A ESA Ma ra nhão es tá
as vol tas com os pre -
pa ra ti vos de uma no -
va edi ção do Cur so de
INSS Di gi tal pa ra ca -
pa ci tar ad vo ga dos
mem bros da OAB-
MA, no pró xi mo dia
23, a par tir das 18h,
com trans mis são pe -
la pla ta for ma Zo om.

Ao lon go do even to
on-li ne, se rá pos sí vel
en ten der to das as
fun ci o na li da des e be -
ne fí ci os da fer ra men -
ta, que traz mais agi -
li da de e efi ci ên cia pa -
ra o tra ba lho dos ad -
vo ga dos.

A Fe co mér cio-MA in -
for ma que o co mér cio
lo jis ta da Gran de Ilha
de São Luís tem au to -
ri za ção pa ra fun ci o -
nar no dia 21 de abril
(quar ta-fei ra), fe ri a do
de Ti ra den tes.

De acor do com  a Fe -
co mér cio-MA, os es -
ta be le ci men tos co -
mer ci ais si tu a dos em
ru as, ave ni das, ga le -
ri as e cen tros co mer -
ci ais po de rão abrir as
por tas nes se dia das
9h às 18h, en quan to
as lo jas si tu a das nos
Shop ping Cen ters po -
de rão fun ci o nar das
10h às 21h.

São Luís, terça-feira, 20 de abril de 2021

SINART avança na modernização 
do Terminal Rodoviário de São Luís 



Requisitos

Maiores de 18 anos

Ensino Fundamental 
ou Ensino Médio completo

Possuir homologação

Local de trabalho

São Luís

Vagas PCD 

• Auxiliar de Serviços Gerais
• Auxiliar Administrativo
• Auxiliar de Farmácia
• Copeiro(a)
• Camareiro(a)
• Maqueiro(a)
• Porteiro(a)
• Recepcionista
• Técnico(a) de Enfermagem

Ultra Som Serviços Médicos LTDA
CNPJ 12.361.267/0001-93

Contrata Pessoas com Deficiência.

Interessados devem enviar currículo com 
título da vaga no assunto do e-mail para
recrutamentopcd@hapvida.com.br

Processo Seletivo Público de Credenciamento de Peritos
A Inspetoria da Receita Federal do Brasil do Porto de São Luís (IRF/SLS), neste 
Ato representada pelo Presidente da Comissão instituída pela Portaria nº 1, de 
25 de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 59, de 29 de 
março de 2021, em vista da competência que lhe foi delegada pelo art. 5º da 
mencionada Portaria, torna público, para conhecimento dos interessados, que a 
comissão designada conduzirá Processo Seletivo Público para  credenciamento, 
a título precário e sem vínculo empregatício ou contratual com a RFB, de peritos 
autônomos, para prestação de assistência técnica a esta Inspetoria da Receita 
Federal do Brasil, quando necessária e solicitada pela fiscalização aduaneira 
no curso de procedimento fiscal, para fins de: identificação de mercadorias 
diversas; quantificação/mensuração de mercadorias a granel, importadas ou 
a exportar, transportadas ou a transportar, embarcadas, armazenadas ou a 
armazenar; emissão de laudos técnicos sobre o estado e o valor residual de 
bens, nos termos da Instrução Normativa RFB n.º 1.800, de 21 de março de 
2018 e alterações.

DO PERÍODO E DO LOCAL DE INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser efetuadas no prédio sede desta Inspetoria, localizada 
na Rua Oswaldo Cruz, 1618 – 5º andar – setor “B”, São Luís/MA – CEP: 65.020-
902, no período de 26 a 30 de abril de 2021, das 8:30h às 11:30h e das 14:30h 
às 16:30h, em dias úteis.
DO QUANTITATIVO DE VAGAS E DA FORMAÇÃO CORRELATA: 

O número de vagas distribuídas por área de especialização e de acordo com as 
tarefas a executar é o fixado no quadro a seguir:

Área de 
Especialização Formação Profissional Vagas

Eletrônica Engenharia Eletrônica, com experiência 
profissional mínima de 2 (dois) anos na área

04 
(quatro)

Mecânica Engenharia Mecânica, com experiência 
profissional mínima de 2 (dois) anos na área

04 
(quatro)

Química
Engenharia Química ou Bacharelado em 
Química, com experiência profissional mínima 
de 2 (dois) anos na área

04 
(quatro)

Quantificação/
mensuração de 
mercadorias a 
granel, sólido, 
líquido ou 
gasoso 

Profissionais de qualquer das áreas fiscalizadas pelo 
Sistema Confea/Crea, conforme definido na Decisão 
Plenária Confea nº 569, de 30 de maio de 2008, e 
Profissionais de qualquer das áreas fiscalizadas 
pelo sistema CFT/CRT, conforme definido pela 
Resolução CFT Nº 081, de 26 de outubro de 2019, 
ambos com experiência profissional mínima de 2 
(dois) anos na área de arqueação 

08 (oito)

TOTAL 20 (vinte)

Este Edital e seus Anexos estarão disponíveis no prédio-sede desta Inspetoria, 
localizada na Rua Oswaldo Cruz, 1618 – 5º andar – setor “B”, São Luís/MA – 
CEP: 65.020-902, e no sítio internet da Receita Federal do Brasil, diretamente 
no endereço https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/
processos-seletivos/ 2021.

São Luís (MA), 12 de abril de 2021
Alexandre Magno Ferreira e Souza

AUDITOR-FISCAL DA RFB – mat. 68903
Presidente da Comissão de Seleção de Peritos

EDITAL IRF/SLS/MA Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2021

SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL – RFB
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DA RFB NA 3A RF
INSPETORIA DA RFB DO 
PORTO DE SÃO LUÍS/MA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Inspetoria do Porto de São Luís da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Rua Oswaldo Cruz, 1618 – 5º andar – setor “B” - Equipe Aduaneira - EAD, 

São Luís/MA
CEP: 65.020-902

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À 
INSTALAÇÃO DE PA DA CAIXA TIMON, MA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto ou a 
construir localizado da R. José Simões Pedreiras - Centro - Timon – MA até a Ponte Metálica 
- entrada - Centro - Timon – MA; da Ponte Metálica - entrada - Centro - Timon – MA até 
BR316 - Centro - Timon – MA; da Av. Francisco Carlos Jansen - Centro - Timon – MA até Av. 
Francisco Vitorino de Assunção - Parque Piauí - Timon – MA; da Praça São José - Centro - 
Timon – MA até Av. Francisco Carlos Jansen - Centro - Timon – MA; da R Ten Antonio Corrêa 
da Silva - Parque Piauí - Timon – MA até Av Luís Firmino de Sousa - Parque Piauí - Timon 
– MA; da Av Luís Firmino de Sousa - Parque Piauí - Timon – MA até R Ten Antonio Corrêa 
da Silva - Parque Piauí - Timon – MA; da BR316 - Av. Presidente Médici - Centro - Timon 
– MA até Av. Francisco Vitorino de Assunção - Parque Piauí - Timon – MA. Deverá possuir 
documentação regularizada junto aos Órgãos públicos, ter idade aparente em torno de 10 
(dez) anos, no máximo, possuir área em torno de 1.250 m², com pé direito mínimo de 3,5m, 
preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá 
possuir sanitários e área de estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso 
de imóvel a construir, a construção deverá obedecer às normas de acessibilidade, à legislação 
do município referente ao uso do solo quanto a recuos, taxa de ocupação do terreno, vagas 
de estacionamento e demais normas aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar carta 
proposta assinada contendo os dados para contato, endereço completo do imóvel, área 
construída em m², preço da locação por m² da área construída e preço mensal da locação, 
anexando plantas baixas com as respectivas áreas, cópia do Registro Geral de Imóveis (RGI), 
fotografias e consulta junto à Prefeitura Municipal para funcionamento de banco no local. Os 
documentos devem ser enviados via Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das 
Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 9

Docentes aguardam ansiosos pela imunização. Trabalhadores da rede municipal de
educação começaram a se vacinar ontem

PA TRÍ CIA CU NHA

Pa no ra ma es ta du al

IMUNIZAÇÃO

Vacinação gera
ansiedade em docentes

“A
n si o sa”. As sim se de fi niu
a pro fes so ra Ana Lú cia
Mar ques, da re de mu ni ci- 
pal de en si no de São Luís,

so bre a va ci na ção con tra a Co vid-19.
Com 48 anos, a pro fes so ra dis se que
vai es pe rar a sua vez, mas agra de ce
pe la va ci na ção já ter co me ça do no
ma gis té rio.

“To do mun do quer ser imu ni za do e
mui ta gen te pe de o re tor no das au las,
mas que es se re tor no se ja fei to com
se gu ran ça. A va ci na é uma bên ção
que sal va vi das. Mui ta gen te já mor reu
por cau sa des sa do en ça”, dis se Ana
Lú cia.

To do mun do quer ser

imu ni za do e mui ta

gen te pe de o re tor no das

au las, mas que es se

re tor no se ja fei to com

se gu ran ça. A va ci na é

uma bên ção que sal va

vi das. Mui ta gen te já

mor reu por cau sa des sa

do en ça.

A va ci na ção da pri mei ra do se de
imu ni zan te con tra a Co vid-19 pa ra
tra ba lha do res da edu ca ção do mu ni- 
cí pio de São Luís, co me çou on tem
(19) ex clu si va men te no Cen tro de
Con ven ções da Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão (UF MA). Es tão sen do
va ci na dos os pro fis si o nais da ati va, de
55 anos ou mais, que atu em nas es co- 
las da re de mu ni ci pal de edu ca ção de
São Luís, con for me lis ta en ca mi nha- 
da pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu- 
ca ção. De acor do com o cro no gra ma,
pe la ma nhã é a vez dos nas ci dos nos
me ses de ja nei ro a ju nho; e à tar de, os
de  ju lho a de zem bro, no ho rá rio das
8h às 18h. Pro fis si o nais de vem le var
do cu men to ofi ci al com fo to e úl ti mo
con tra che que.

No úl ti mo fi nal de se ma na fo ram
va ci na dos com a pri mei ra do se pes so- 
as de 62 anos. A va ci na ção na ca pi tal
con ti nua com a apli ca ção da D2 pre- 
vi a men te agen da da.  São Luís re ce beu
219.902 do ses e apli cou, até o dia 18,
176.787 va ci nas: 127.125 na pri mei ra
do se e 49.662 se gun da do se.

Já a va ci na ção re a li za da pe la Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de pa ra tra ba- 
lha do res da edu ca ção do en si no bá si- 
co e su pe ri or das re des fe de ral, es ta- 
du al, mu ni ci pal e par ti cu lar, com ida- 
de de 55 anos ou mais e que es te jam
em ati vi da de, co me ça nes ta ter ça-fei- 
ra, 20.

De acor do com a SES, a va ci na ção
ocor re rá de acor do com dis tri bui ção
das do ses de va ci nas en vi a das pe lo
Mi nis té rio da Saú de. Em São Luís e
Im pe ra triz, o Es ta do va ci na rá so men- 
te pro fes so res da re de es ta du al e fe de- 
ral. Em São Luís, ha ve rá um dri ve-th- 

ru no São Luís Shop ping, e ain da se- 
rão dis po ni bi li za das du as es co las pa- 
ra ser vir co mo pon tos de va ci na ção.
Em Im pe ra triz, o dri ve-th ru acon te ce-
rá no Im pe ri al Shop ping e uma es co la
tam bém se rá uti li za da co mo lo cal pa- 
ra a va ci na ção dos pro fis si o nais da
edu ca ção.

A ser vi do ra ad mi nis tra ti va Lei la
Ma ria San tos, de 57 anos, não vê a ho-
ra de se imu ni zar. “Já per de mos tan ta
gen te, tan tas pes so as que ri das e pró- 
xi mos a nós. Es sa é uma ma nei ra de
aca bar com tan to so fri men to”, es pe-
ra.

Os tra ba lha do res da edu ca ção, que
es tão ap tos a se va ci nar, con for me cri-
té ri os es ta be le ci dos, de vem fi car
aten tos aos do cu men tos que se rão
exi gi dos pa ra po der ga ran tir a apli ca- 
ção da do se. 

No dia da va ci na ção, se rá ne ces sá- 
ria a apre sen ta ção de con tra che que
ou de cla ra ção de vín cu lo emi ti da pe lo
ser vi ço on de o tra ba lha dor da edu ca-
ção es tá cum prin do a sua fun ção, pa- 
ra a com pro va ção do vín cu lo ati vo.

Imunização após aprovação da resolução nº 09/2021

A va ci na ção pa ra tra ba lha do res da
edu ca ção nes te mo men to foi pos sí vel
após a as si na tu ra e apro va ção da re so- 
lu ção nº 09/2021, que con si de ra o ce- 
ná rio epi de mi o ló gi co atu al da Co vid-
19 no Es ta do do Ma ra nhão e le va em
con ta que as es co las são am bi en tes
fe cha dos, com gran de nú me ro de
pes so as, e a exe cu ção re gu lar de ati vi- 
da des co le ti vas cons ti tui ris co ele va- 
do de ocor rên cia de ca sos da do en ça
en tre os tra ba lha do res da edu ca ção,
tan to do en si no bá si co co mo do en si- 
no su pe ri or.

Con si de ra ain da que as es co las
cons ti tu em ser vi ço es sen ci al, e a re to- 
ma da das au las pre sen ci ais é de gran- 
de re le vân cia, on de os tra ba lha do res
da edu ca ção de vem ser in cluí dos no
gru po pri o ri tá rio pa ra re ce ber a va ci- 

na ção.

O es ta do já dis tri buiu 1.210.968 do- 
ses aos 217 mu ni cí pi os ma ra nhen ses
e apli cou 902.022 do ses.

O Ma ra nhão tem 255.998 ca sos
con fir ma dos de Co vid-19, 230.904 re- 
cu pe ra dos e 6.866 vi das per di das. 

Há 18.228 ca sos ati vos, com 857 in- 
ter na dos em en fer ma ri as e 575 em
UTI, de acor do com bo le tim do dia 18.
717 no vos ca sos fo ram re gis tra dos no
es ta do, sen do 87 em São Luís, 39 em
Im pe ra triz, e 591 nas de mais re giões.

Os 42 óbi tos fo ram re gis tra dos nas
ci da des de Al cân ta ra (1), Bal sas (1),
Bar rei ri nhas (1), Cam pes tre do Ma ra- 
nhão (1), Ca ro li na (1), Co ro a tá (1), Cu- 
ru ru pu (1), Dom Pe dro (1), Gra ça Ara- 

nha (1), Pin da ré Mi rim (1), Por to
Fran co (1), San to Antô nio dos Lo pes
(1), Se na dor La Ro que (1), São Ma teus
do Ma ra nhão (1), Tri zi de la do Va le (1),
São Jo sé de Ri ba mar (2), Ca ru ta pe ra
(3), Im pe ra triz (3), Ti mon (3), Cha pa- 
di nha (7) e São Luís (9). 

Des ses, 7 óbi tos fo ram re gis tra dos
nas úl ti mas 24 ho ras. Os de mais fo- 
ram re gis tros em di as e/ou se ma nas
an te ri o res, e aguar da vam re sul ta do
pa ra Co vid-19, de acor do com o Pai- 
nel Co vid, do Go ver no do Es ta do.

Em São Luís, a ta xa de ocu pa ção
dos lei tos clí ni cos e de UTI des ti na dos
à Co vid-19 na re de mu ni ci pal de Saú- 
de no do min go (18), era de 90%, do to- 
tal de 30 lei tos de UTI, e  48,9%, do to- 
tal de 90 lei tos clí ni cos (in cluin do os
de su por te avan ça do).

ACA LEN TO

Pa dre le va pa la vra de
fé pa ra co mu ni da de
de hos pi tal na Ilha

O Hos pi tal São Do min gos re ce beu na ma nhã do úl ti- 
mo do min go (18) o pa dre Car los Mar ti nenghi, da Pa ró- 
quia San ta Pau li na, pa ra le var uma pa la vra de fé e aca- 
len to aos pa ci en tes e co la bo ra do res. O mo men to foi ide- 
a li za do pe la en fer mei ra su per vi so ra da he mo di nâ mi ca,
Kei la Aze ve do. “De se jei tra zer o San tís si mo Sa cra men to
pa ra vi si tar os nos sos pa ci en tes pa ra pas sar uma men sa- 
gem de es pe ran ça, con for to, cu ra e res tau ra ção pa ra os
pa ci en tes en fer mos e fa mi li a res, bem co mo a for ça e vi- 
gor aos nos sos co le gas de pro fis são”, con tou.

De se jei tra zer o San tís si mo

Sa cra men to pa ra vi si tar os nos sos

pa ci en tes pa ra pas sar uma

men sa gem de es pe ran ça, con for to,

cu ra e res tau ra ção pa ra os pa ci en tes

en fer mos e fa mi li a res, bem co mo a

for ça e vi gor aos nos sos co le gas de

pro fis são

O mo men to foi re a li za do com a aju da de di ver sos
ami gos e co la bo ra do res pa ra que a men sa gem che gas se
ao mai or nú me ro de pes so as na ins ti tui ção. Uma des sas
pes so as foi o mú si co Már cio Pas sos que acei tou o con vi- 
te da en fer mei ra, e ami ga de con gre ga ção, pa ra en to ar
cân ti cos du ran te a pe re gri na ção. “Sem pre é gra ti fi can te
po der aju dar o pró xi mo por meio da mú si ca”, afir mou.
Ou tro im por tan te apoio pa ra a re a li za ção da ação foi da
ad mi nis tra do ra Ke nia Pa trí cia, ir mã da en fer mei ra. “Era
o mo men to que ela de se ja va mui to re a li zar com os co le- 
gas de tra ba lho e os seus pa ci en tes, por is so foi mui to
bom so mar com ela nes sa ação e po der aju dá-la”, dis se.

A su per vi so ra da Far má cia do HSD, Kar la La cer da,
tam bém aju dou pa ra que o mo men to fos se re con for- 
tan te pa ra to dos. “Foi um mo men to mui to es pe ci al, ide- 
a li za do pa ra alen tar as equi pes e os acom pa nhan tes”,
ex pli cou.

O psi có lo go Ker son Oli vei ra, que acom pa nha o pai in- 
ter na do, des ta cou que ações co mo es tás acal mam os
acom pa nhan tes nes se mo men to cheio de in cer te zas. “O
fa mi li ar se sen te aco lhi do, in de pen den te men te de cre- 
do re li gi o so, pois, di an te de sen ti men tos co mo a an gús- 
tia e o me do, a fé é que lhes dá for ças”, afir mou.

O fa mi li ar se sen te aco lhi do,

in de pen den te men te de cre do

re li gi o so, pois, di an te de sen ti men tos

co mo a an gús tia e o me do, a fé é que

lhes dá for ças

Se to res co mo Ge ren ci a men to de Lei tos e a Su per vi- 
são da UTI tam bém aju da ram pa ra que o gru po pu des se
vi si tar as Uni da des de Te ra pia In ten si va com se gu ran ça
e res pei tan do os pro to co los de bi os se gu ran ça. A vi si ta
tam bém pas sou pe lo an dar da On co lo gia, emo ci o nan- 
do as equi pes de plan tão, pa ci en tes e acom pa nhan tes.

O pa dre Car los Mar ti nenghi expôs o San tís si mo Sa- 
cra men to e o le vou em pro cis são pe los cor re do res e lei- 
tos, aca len tan do a to dos. “Vi e mos aqui tra zer pa la vras
de con for to nes se mo men to tão di fí cil, pe din do a in ter- 
se ção e pro te ção di vi na, pa ra que pro te ja to dos os pro- 
fis si o nais da saú de, e aque les que es tão aqui lu tan do pe- 
la sua vi da”, afir mou o pa dre.

São Luís, terça-feira, 20 de abril de 2021
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Docentes aguardam ansiosos pela imunização. Trabalhadores da rede municipal de
educação começaram a se vacinar ontem

PA TRÍ CIA CU NHA

Pa no ra ma es ta du al

IMUNIZAÇÃO

Vacinação gera
ansiedade em docentes

“A
n si o sa”. As sim se de fi niu
a pro fes so ra Ana Lú cia
Mar ques, da re de mu ni ci- 
pal de en si no de São Luís,

so bre a va ci na ção con tra a Co vid-19.
Com 48 anos, a pro fes so ra dis se que
vai es pe rar a sua vez, mas agra de ce
pe la va ci na ção já ter co me ça do no
ma gis té rio.

“To do mun do quer ser imu ni za do e
mui ta gen te pe de o re tor no das au las,
mas que es se re tor no se ja fei to com
se gu ran ça. A va ci na é uma bên ção
que sal va vi das. Mui ta gen te já mor reu
por cau sa des sa do en ça”, dis se Ana
Lú cia.

To do mun do quer ser

imu ni za do e mui ta

gen te pe de o re tor no das

au las, mas que es se

re tor no se ja fei to com

se gu ran ça. A va ci na é

uma bên ção que sal va

vi das. Mui ta gen te já

mor reu por cau sa des sa

do en ça.

A va ci na ção da pri mei ra do se de
imu ni zan te con tra a Co vid-19 pa ra
tra ba lha do res da edu ca ção do mu ni- 
cí pio de São Luís, co me çou on tem
(19) ex clu si va men te no Cen tro de
Con ven ções da Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão (UF MA). Es tão sen do
va ci na dos os pro fis si o nais da ati va, de
55 anos ou mais, que atu em nas es co- 
las da re de mu ni ci pal de edu ca ção de
São Luís, con for me lis ta en ca mi nha- 
da pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu- 
ca ção. De acor do com o cro no gra ma,
pe la ma nhã é a vez dos nas ci dos nos
me ses de ja nei ro a ju nho; e à tar de, os
de  ju lho a de zem bro, no ho rá rio das
8h às 18h. Pro fis si o nais de vem le var
do cu men to ofi ci al com fo to e úl ti mo
con tra che que.

No úl ti mo fi nal de se ma na fo ram
va ci na dos com a pri mei ra do se pes so- 
as de 62 anos. A va ci na ção na ca pi tal
con ti nua com a apli ca ção da D2 pre- 
vi a men te agen da da.  São Luís re ce beu
219.902 do ses e apli cou, até o dia 18,
176.787 va ci nas: 127.125 na pri mei ra
do se e 49.662 se gun da do se.

Já a va ci na ção re a li za da pe la Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de pa ra tra ba- 
lha do res da edu ca ção do en si no bá si- 
co e su pe ri or das re des fe de ral, es ta- 
du al, mu ni ci pal e par ti cu lar, com ida- 
de de 55 anos ou mais e que es te jam
em ati vi da de, co me ça nes ta ter ça-fei- 
ra, 20.

De acor do com a SES, a va ci na ção
ocor re rá de acor do com dis tri bui ção
das do ses de va ci nas en vi a das pe lo
Mi nis té rio da Saú de. Em São Luís e
Im pe ra triz, o Es ta do va ci na rá so men- 
te pro fes so res da re de es ta du al e fe de- 
ral. Em São Luís, ha ve rá um dri ve-th- 

ru no São Luís Shop ping, e ain da se- 
rão dis po ni bi li za das du as es co las pa- 
ra ser vir co mo pon tos de va ci na ção.
Em Im pe ra triz, o dri ve-th ru acon te ce-
rá no Im pe ri al Shop ping e uma es co la
tam bém se rá uti li za da co mo lo cal pa- 
ra a va ci na ção dos pro fis si o nais da
edu ca ção.

A ser vi do ra ad mi nis tra ti va Lei la
Ma ria San tos, de 57 anos, não vê a ho-
ra de se imu ni zar. “Já per de mos tan ta
gen te, tan tas pes so as que ri das e pró- 
xi mos a nós. Es sa é uma ma nei ra de
aca bar com tan to so fri men to”, es pe-
ra.

Os tra ba lha do res da edu ca ção, que
es tão ap tos a se va ci nar, con for me cri-
té ri os es ta be le ci dos, de vem fi car
aten tos aos do cu men tos que se rão
exi gi dos pa ra po der ga ran tir a apli ca- 
ção da do se. 

No dia da va ci na ção, se rá ne ces sá- 
ria a apre sen ta ção de con tra che que
ou de cla ra ção de vín cu lo emi ti da pe lo
ser vi ço on de o tra ba lha dor da edu ca-
ção es tá cum prin do a sua fun ção, pa- 
ra a com pro va ção do vín cu lo ati vo.

Imunização após aprovação da resolução nº 09/2021

A va ci na ção pa ra tra ba lha do res da
edu ca ção nes te mo men to foi pos sí vel
após a as si na tu ra e apro va ção da re so- 
lu ção nº 09/2021, que con si de ra o ce- 
ná rio epi de mi o ló gi co atu al da Co vid-
19 no Es ta do do Ma ra nhão e le va em
con ta que as es co las são am bi en tes
fe cha dos, com gran de nú me ro de
pes so as, e a exe cu ção re gu lar de ati vi- 
da des co le ti vas cons ti tui ris co ele va- 
do de ocor rên cia de ca sos da do en ça
en tre os tra ba lha do res da edu ca ção,
tan to do en si no bá si co co mo do en si- 
no su pe ri or.

Con si de ra ain da que as es co las
cons ti tu em ser vi ço es sen ci al, e a re to- 
ma da das au las pre sen ci ais é de gran- 
de re le vân cia, on de os tra ba lha do res
da edu ca ção de vem ser in cluí dos no
gru po pri o ri tá rio pa ra re ce ber a va ci- 

na ção.

O es ta do já dis tri buiu 1.210.968 do- 
ses aos 217 mu ni cí pi os ma ra nhen ses
e apli cou 902.022 do ses.

O Ma ra nhão tem 255.998 ca sos
con fir ma dos de Co vid-19, 230.904 re- 
cu pe ra dos e 6.866 vi das per di das. 

Há 18.228 ca sos ati vos, com 857 in- 
ter na dos em en fer ma ri as e 575 em
UTI, de acor do com bo le tim do dia 18.
717 no vos ca sos fo ram re gis tra dos no
es ta do, sen do 87 em São Luís, 39 em
Im pe ra triz, e 591 nas de mais re giões.

Os 42 óbi tos fo ram re gis tra dos nas
ci da des de Al cân ta ra (1), Bal sas (1),
Bar rei ri nhas (1), Cam pes tre do Ma ra- 
nhão (1), Ca ro li na (1), Co ro a tá (1), Cu- 
ru ru pu (1), Dom Pe dro (1), Gra ça Ara- 

nha (1), Pin da ré Mi rim (1), Por to
Fran co (1), San to Antô nio dos Lo pes
(1), Se na dor La Ro que (1), São Ma teus
do Ma ra nhão (1), Tri zi de la do Va le (1),
São Jo sé de Ri ba mar (2), Ca ru ta pe ra
(3), Im pe ra triz (3), Ti mon (3), Cha pa- 
di nha (7) e São Luís (9). 

Des ses, 7 óbi tos fo ram re gis tra dos
nas úl ti mas 24 ho ras. Os de mais fo- 
ram re gis tros em di as e/ou se ma nas
an te ri o res, e aguar da vam re sul ta do
pa ra Co vid-19, de acor do com o Pai- 
nel Co vid, do Go ver no do Es ta do.

Em São Luís, a ta xa de ocu pa ção
dos lei tos clí ni cos e de UTI des ti na dos
à Co vid-19 na re de mu ni ci pal de Saú- 
de no do min go (18), era de 90%, do to- 
tal de 30 lei tos de UTI, e  48,9%, do to- 
tal de 90 lei tos clí ni cos (in cluin do os
de su por te avan ça do).

ACA LEN TO

Pa dre le va pa la vra de
fé pa ra co mu ni da de
de hos pi tal na Ilha

O Hos pi tal São Do min gos re ce beu na ma nhã do úl ti- 
mo do min go (18) o pa dre Car los Mar ti nenghi, da Pa ró- 
quia San ta Pau li na, pa ra le var uma pa la vra de fé e aca- 
len to aos pa ci en tes e co la bo ra do res. O mo men to foi ide- 
a li za do pe la en fer mei ra su per vi so ra da he mo di nâ mi ca,
Kei la Aze ve do. “De se jei tra zer o San tís si mo Sa cra men to
pa ra vi si tar os nos sos pa ci en tes pa ra pas sar uma men sa- 
gem de es pe ran ça, con for to, cu ra e res tau ra ção pa ra os
pa ci en tes en fer mos e fa mi li a res, bem co mo a for ça e vi- 
gor aos nos sos co le gas de pro fis são”, con tou.

De se jei tra zer o San tís si mo

Sa cra men to pa ra vi si tar os nos sos

pa ci en tes pa ra pas sar uma

men sa gem de es pe ran ça, con for to,

cu ra e res tau ra ção pa ra os pa ci en tes

en fer mos e fa mi li a res, bem co mo a

for ça e vi gor aos nos sos co le gas de

pro fis são

O mo men to foi re a li za do com a aju da de di ver sos
ami gos e co la bo ra do res pa ra que a men sa gem che gas se
ao mai or nú me ro de pes so as na ins ti tui ção. Uma des sas
pes so as foi o mú si co Már cio Pas sos que acei tou o con vi- 
te da en fer mei ra, e ami ga de con gre ga ção, pa ra en to ar
cân ti cos du ran te a pe re gri na ção. “Sem pre é gra ti fi can te
po der aju dar o pró xi mo por meio da mú si ca”, afir mou.
Ou tro im por tan te apoio pa ra a re a li za ção da ação foi da
ad mi nis tra do ra Ke nia Pa trí cia, ir mã da en fer mei ra. “Era
o mo men to que ela de se ja va mui to re a li zar com os co le- 
gas de tra ba lho e os seus pa ci en tes, por is so foi mui to
bom so mar com ela nes sa ação e po der aju dá-la”, dis se.

A su per vi so ra da Far má cia do HSD, Kar la La cer da,
tam bém aju dou pa ra que o mo men to fos se re con for- 
tan te pa ra to dos. “Foi um mo men to mui to es pe ci al, ide- 
a li za do pa ra alen tar as equi pes e os acom pa nhan tes”,
ex pli cou.

O psi có lo go Ker son Oli vei ra, que acom pa nha o pai in- 
ter na do, des ta cou que ações co mo es tás acal mam os
acom pa nhan tes nes se mo men to cheio de in cer te zas. “O
fa mi li ar se sen te aco lhi do, in de pen den te men te de cre- 
do re li gi o so, pois, di an te de sen ti men tos co mo a an gús- 
tia e o me do, a fé é que lhes dá for ças”, afir mou.

O fa mi li ar se sen te aco lhi do,

in de pen den te men te de cre do

re li gi o so, pois, di an te de sen ti men tos

co mo a an gús tia e o me do, a fé é que

lhes dá for ças

Se to res co mo Ge ren ci a men to de Lei tos e a Su per vi- 
são da UTI tam bém aju da ram pa ra que o gru po pu des se
vi si tar as Uni da des de Te ra pia In ten si va com se gu ran ça
e res pei tan do os pro to co los de bi os se gu ran ça. A vi si ta
tam bém pas sou pe lo an dar da On co lo gia, emo ci o nan- 
do as equi pes de plan tão, pa ci en tes e acom pa nhan tes.

O pa dre Car los Mar ti nenghi expôs o San tís si mo Sa- 
cra men to e o le vou em pro cis são pe los cor re do res e lei- 
tos, aca len tan do a to dos. “Vi e mos aqui tra zer pa la vras
de con for to nes se mo men to tão di fí cil, pe din do a in ter- 
se ção e pro te ção di vi na, pa ra que pro te ja to dos os pro- 
fis si o nais da saú de, e aque les que es tão aqui lu tan do pe- 
la sua vi da”, afir mou o pa dre.

São Luís, terça-feira, 20 de abril de 2021
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INSS detalha comunicação à Polícia Federal ou Ministério Público Federal (MPF) em
caso de saque indevido de benefício. Medidas entram em vigor no dia 3 de maio

POLÍCIA FEDERAL

INSS orienta sobre saque
irregular após morte

O
Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu- 
ro So ci al (INSS) pu bli cou no 
Diá rio Ofi ci al da União por- 
ta ria que es ta be le ce flu xo de 

co mu ni ca ção com a Po lí cia Fe de ral 
(PF) ou Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral 
(MPF), ca so se jam iden ti fi ca dos sa- 
ques in de vi dos em pa ga men tos fei tos 
após o óbi to de be ne fi ciá rio.

A por ta ria, que en tra rá em vi gor no 
dia 3 de maio, de ta lha os da dos ne ces- 
sá ri os pa ra a “ado ção de me di das re la- 
ci o na das à per se cu ção pe nal” con tra 
es se ti po de ir re gu la ri da de. Os da dos 
se rão co le ta dos, pa ra fins de en ca mi- 
nha men to, “pre fe ren ci al men te de for- 
ma ele trô ni ca”, tan to à PF co mo ao 
MPF.

A por ta ria acres cen ta que a iden ti- 
fi ca ção da ir re gu la ri da de abran ge, 
além do pa ga men to in de vi do de be- 
ne fí cio após o óbi to do be ne fi ciá rio, a 
con fir ma ção do óbi to, o pa ga men to e 
o sa que in de vi do. “Após o en ca mi nha- 
men to dos da dos ao MPF, ha ve rá a co- 
mu ni ca ção à Pro cu ra do ria Fe de ral 
Es pe ci a li za da jun to ao INSS pa ra aná- 
li se e pro vi dên ci as a seu car go”, diz a 
por ta ria.

Os da dos, os do cu men tos, o meio, a 
for ma ta ção e a pe ri o di ci da de de en- 
vio se rão ajus ta dos com a PF e o MPF, 
por meio da Di re to ria de In te gri da de, 
Go ver nan ça e Ge ren ci a men to de Ris- 
cos (Di gov) e da Pro cu ra do ria Es pe ci- 
a li za da. No ajus te de ve rá cons tar que 
a PF, iden ti fi can do a au to ria de li ti va, 
co mu ni ca rá o fa to ao INSS, pa ra fins 
de ado ção de me di das re la ci o na das à 
re cu pe ra ção pa tri mo ni al.

Após a Di gov cons truir e ope ra ci o- 
na li zar o ajus te, aos ge rên ci as exe cu ti-

OS SAQUES IRREGULARES DE BENEFÍCIOS SERÃO INVESTIGADOS POR ÓRGÃOS FEDERAIS

vas de ve rão co mu ni car os ca sos de 
pa ga men to in de vi do tão lo go se ja 
con fir ma do o óbi to do be ne fi ciá rio, o 
pa ga men to e o sa que in de vi do nos ca- 
sos em que a da ta do úl ti mo sa que te- 
nha ocor ri do há me nos de 12 (do ze) 
anos; e nos ca sos em que te nha ha vi- 
do sa que de quan tia su pe ri or a três 
com pe tên ci as.

“Nos de mais ca sos, após a con clu-
são do pro ces so ad mi nis tra ti vo, de ve- 
rá ser da da ci ên cia à Co or de na ção-
Ge ral de Mo ni to ra men to e Con tro le 
de Be ne fí ci os, pa ra fins de con so li da- 
ção dos da dos e en vio tri mes tral à Di- 
vi são de Re pres são a Cri mes Pre vi- 
den ciá ri os da PF e à 2ª Câ ma ra de Co- 
or de na ção e Re vi são do MPF.”

TIRADENTES

Comércio é autorizado
a funcionar no feriado

COMÉRCIO DE RUA VAI FUNCIONAR ATÉ AS 18H NESTA QUARTA

A Fe de ra ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo
do Es ta do do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA) au to ri zou o
fun ci o na men to dos es ta be le ci men tos co mer ci ais em
São Luís du ran te o fe ri a do de Ti ra den tes, que se rá co- 
me mo ra do ama nhã, quar ta-fei ra (21).

Se gun do o acor do fir ma do en tre a Fe co mér cio, os sin- 
di ca tos em pre sa ri ais fi li a dos e os sin di ca tos que re pre- 
sen tam os co mer ciá ri os, o co mér cio po de rá abrir as su- 
as por tas nes ta da ta en tre às 9h até às 18h, en quan to as
lo jas si tu a das nos Shop ping Cen ters po de rão fun ci o nar
das 10h às 21h.

De acor do com a Fe de ra ção do Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo do Es ta do do Ma ra nhão, pa ra que se- 
ja re a li za do o fun ci o na men to das lo jas em ge ral, os em- 
pre sá ri os do se tor de ve rão pa gar as ho ras tra ba lha das
com acrés ci mo de 100% so bre o va lor da ho ra nor mal,
uma vez que o tra ba lho nes se dia é con si de ra do ex tra or- 
di ná rio. Tam bém de ve rá ser pa go uma gra ti fi ca ção no
va lor de R$ 40 aos em pre ga dos.

As em pre sas que de se ja rem fun ci o nar no dia 21 de
abril de ve rão en vi ar, com an te ce dên cia, a lis ta dos em- 
pre ga dos con vo ca dos pa ra o tra ba lho ao co nhe ci men to
do sin di ca to dos co mer ciá ri os, além de pro mo ver o re- 
co lhi men to no va lor de R$ 10 pa ra a en ti da de que re pre- 
sen ta os em pre ga dos do co mér cio.

ZONA RURAL DE SÃO LUÍS

Homem é preso por matar idoso

Du ran te o úl ti mo do min go (18), foi pre- 
so em fla gran te um jo vem de 23 anos, com
iden ti da de não iden ti fi ca da, que é sus pei to
de ma tar um ido so de 74 anos, na zo na ru- 
ral de São Luís. O jo vem se en con tra va es- 
con di do den tro de um guar da-rou pa na re- 
si dên cia de le, quan do foi pre so pe la Po lí cia
Mi li tar.

No úl ti mo sá ba do (17) por vol ta de 23h, a
vi ti ma, iden ti fi ca da co mo Pau lo Ba tis ta
Nu nes, foi mor to com um ti ro de es pin gar- 
da ‘ba te bu cha’, em uma dis cus são com o
sus pei to. 

De acor do com as in for ma ções do 21º
Ba ta lhão de Po lí cia Mi li tar, os dois te ri am
in ge rin do be bi da al coó li ca jun tos, na ilha
de Tauá-Me rim, re gião lo ca li za da na bair ro
Es ti va em São Luís, quan do de ram iní cio a
uma ca lo ro sa dis cus são.

No mo men to da bri ga, a ví ti ma se ar mou

com uma foi ce, já o sus pei to se des lo cou
até a sua re si dên cia e pe gou uma es pin gar- 
da ‘ba te bu cha’. Quan do vol ta ram ao lo cal
on de es ta vam, o jo vem e o ido so tro ca ram
ofen sas no va men te, fa zen do o sus pei to ati- 
rar na ví ti ma.

O ido so ain da che gou a ser so cor ri do e
le va do ao Hos pi tal de Ur gên cia e Emer gên- 
cia Dr. Cle men ti no Mou ra (So cor rão II),
en tre tan to aca bou in do a óbi to. Lo go após
o cri me, o sus pei to fu giu, mas aca bou sen- 
do en con tra do pe la po lí cia na ma nhã de
do min go, es con di do den tro de um guar da-
rou pa na sua pró pria re si dên cia.

O jo vem re ce beu voz de pri são e foi con- 
du zi do à De le ga cia de Ho mi cí dio e Pro te- 
ção a Pes so as (DHPP), pa ra se rem to ma das
as me di das ca bí veis. De acor do com a PM,
ele já ti nha pas sa gem pe la po lí cia por rou- 
bos.

LU CI A NA GO MES

SÃO LUÍS

Confira as vagas de emprego na Ilha

AS OPORTUNIDADES SÃO PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NA GRANDE ILHA DE SÃO LUÍS

Co zi nhei ra – Com Re fe rên cia e Ex pe ri- 
ên cia. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
em con ta to no nú me ro: 98878-0193

Ven de dor in ter no – De se já vel ex pe ri- 
ên cia. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: cur ri cu los fa ci li- 
te@gmail.com

Ope ra dor de cai xa – Com ex pe ri ên cia.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu- 
lo pa ra o e-mail: hos pi tal no te.fi nan cei- 
ro@hot mail.com

Fren tis ta – Obri ga tó rio ter cer ti fi ca do
NR 20. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: con ta bil@ro ma- 
truck cen ter.com.br

Ope ra dor de cai xa – In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: con ta bil@ro ma truck cen ter.com.br

As sis ten te de en fer ma gem do tra ba- 
lho – Téc ni co na área de saú de. In te res sa- 
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o

e-mail: se le cao.ta len tos.ma@gmail.com
Re cep ci o nis ta – En si no mé dio com ple- 

to, cur so de in for má ti ca, ex pe ri ên cia de
no mí ni mo 6 me ses. In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va- 
ga@iadvh.org.br

Se tor lo gís ti co mo ni to ra men to – In te- 
res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: se le ca o en tre gas@gmail.com

La va dor de au tos em São Luís – En si no
mé dio in com ple to, ex pe ri ên cia pro fis si o- 
nal de 6 me ses. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: se le ca o en- 
tre gas@gmail.com

Aux. ad mi nis tra ti vo – De se já vel ex pe- 
ri ên cia. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: aud.opor tu ni da- 
des@gmail.com

Pro fes sor de edu ca ção fí si ca – Ex pe ri- 
ên cia de no mí ni mo 2 anos. 

Os In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: con ta to@sa- 
gres.net.br

São Luís, terça-feira, 20 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Alterações começam no setor defensivo, mas passam pelo meio de campo e poderão se
estender ao ataque. Partida contra o PAC, em Pinheiro vale liderança e rebaixamento

São Pau lo no Pe ru

ÚLTIMA RODADA 

Papão terá mudanças
contra o Pinheiro
NERES PINTO

O
tor ce dor ma ra nhen se vol ta 
su as aten ções pa ra a re ta fi- 
nal da pri mei ra fa se do 
Cam pe o na to Ma ra nhen se, 

quan do ama nhã es ta rão sen do de fi- 
ni dos os dois pri mei ros co lo ca dos e o 
se gun do e úl ti mo re bai xa do pa ra a se- 
gun da di vi são. Os jo gos pro gra ma dos 
são: Sam paio x Ia pe, no Cas te lão; São 
Jo sé x Ju ven tu de, no Nho zi nho San- 
tos; Im pe ra triz x Ba ca bal, no Frei Epi- 
fâ nio; e Pi nhei ro x Mo to Club, no Cos- 
ta Ro dri gues. To das as par ti das se rão 
de ci si vas.

Pa ra o jo go em que es ta rá de fen- 
den do a li de ran ça – já es tá clas si fi ca- 
do pa ra as se mi fi nais -, o Mo to de ve rá 
so frer al gu mas al te ra ções, no ta da- 
men te, no se tor de fen si vo, a co me çar 
pe lo gol, on de Ma teus Lo pes vem trei- 
nan do no lu gar de Jo an der son .Ou tra 
mu dan ça de ve ocor rer na la te ral-di- 
rei ta, com Ever ton Sil va ten do sua 
gran de chan ce de fa zer a es treia. Ele já 
foi re la ci o na do no jo go di an te do 
Sam paio Cor rêa mas não en trou em 
cam po e ago ra te rá sua opor tu ni da de. 
A du pla cen tral de za ga es tá sen do 
trei na da com Antô nio La ra, que tam- 
bém se rá es tre an te, ao la do de Mar- 
qui nho. As al te ra ções na de fe sa de- 
vem se con cluir com o apro vei ta men- 
to de Ca ma rão na la te ral-es quer da no 
lu gar de Vi ni cius Pai va.

Ou tras me xi das po dem con ti nu ar 
sen do fei tas no meio de cam po e na 
pe ça de ata que, pois os jo ga do res Fla- 
mel e Fei jão de mons tra ram nos úl ti- 
mos trei na men tos que não es tão ain- 
da atra ves san do me lho res con di ções 
fí si cas. On tem à tar de foi  re a li za do o 
úl ti mo trei no com bo la, que se en cer-

NA ÚLTIMA RODADA, O PAPÃO VENCEU O SAMPAIO DE VIRADA NO ESTÁDIO CASTELÃO

rou após o fe cha men to des ta pá gi na.
A for ma ção ini ci al  po de ser di vul- 

ga da ain da ho je, ape sar da ten dên cia 
de ser ofi ci al men te co nhe ci da mo- 
men tos an tes da par ti da, co mo ha bi- 
tu al men te vêm fa zen do to dos os trei- 
na do res. Jú ni or Amo rim pre ten de 
mais ob ser va ções  com atle tas que 

ain da não ini ci a ram co mo ti tu la res. A 
pe ça de fen si va tem si do uma de su as 
mai o res pre o cu pa ções. Al guns jo ga- 
do res es ti ve ram en tre gues ao de par- 
ta men to mé di co e se en con tram em 
fa se fi nal de re cu pe ra ção, po den do 
ser pou pa dos.

Nes ta ter ça-fei ra ocor re rá ape nas 
um trei na men to le ve e a vi a gem pa ra 
a Bai xa da Ma ra nhen se de ve rá ocor rer 
no pe río do da tar de. Após o jo go de 
ama nhã, o Mo to de ve rá ter mui to 

mais tem po pa ra trei nar e de fi nir sua 
me lhor for ma ção, pois só vol ta rá a jo-
gar no pró xi mo mês de maio, na fa se 
se mi fi nal da com pe ti ção, com ad ver- 
sá rio a ser co nhe ci do de acor do com o 
re sul ta do da ro da da des ta quar ta-fei- 
ra.

O clu be tem chan ce de fa zer mais 
uma con tra ta ção, pois de acor do com 
o re gu la men to do Es ta du al, as ins cri- 
ções de atle tas de ve rão ocor rer até o 
úl ti mo dia útil an te ri or à pri mei ra par-
ti da da se gun da fa se, que tem co mo 
da tas re ser va das os di as 25 e 26 des te 
mês, con for me co mu ni ca do da Fe de- 
ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol.

Com a eli mi na ção do Sam paio na 
Co pa do Nor des te, ago ra a en ti da de já 
po de ofi ci a li zar o res tan te da pro gra- 
ma ção.

JOGOS

Santos e São Paulo estreiam hoje na Libertadores

ZAGUEIRO LUAN PERES ANALISOU GRUPO DO PEIXE NA COPA E DISSE QUE A EQUIPE TEM QUE TER CUIDADO COM ADVERSÁRIOS

Um dos pi la res da de fe sa do San tos,
o za guei ro Lu an Pe res ana li sou o gru- 
po do Pei xe na Li ber ta do res, for ma do
por Bo ca Ju ni ors (Ar gen ti na), Bar ce lo- 
na de Guayaquil (Equa dor) e The
Stron gest (Bo lí via). De pois de ter en- 
tra do na fa se pre li mi nar da com pe ti- 
ção e já ter eli mi na do De por ti vo La ra
e San Lo ren zo, o San tos es treia na fa se
de gru pos ho je, ter ça-fei ra, às 19h15
(de Bra sí lia), con tra o Bar ce lo na de
Guayaquil, na Vi la Bel mi ro.

Lu an Pe res vê a cha ve co mo com- 
pli ca da e co men ta os pon tos for tes
dos ad ver sá ri os. “É um gru po mui to
di fí cil. Quan do se tra ta de Li ber ta do- 
res é sem pre com pli ca do. O Bar ce lo na
na Li ber ta do res sem pre tem tra di ção

e com pli ca, o The Stron gest é di fí cil de
jo gar lá por cau sa da al ti tu de, e o Bo ca
Ju ni ors não tem o que fa lar, sem pre
che ga, tem um bai ta ti me”, dis se Lu an
Pe res. O za guei ro lem bra a se mi fi nal
con tra o Bo ca Ju ni ors ven ci da pe lo
San tos na edi ção pas sa da, mas rei te- 
ra: a his tó ria ago ra é ou tra. “Ti ve mos a
fe li ci da de ano pas sa do de fa zer aque- 
la se mi fi nal ma ra vi lho sa e ter ido pa ra
a fi nal, mas ca da jo go é um jo go. Nos- 
so ti me tem ou tras pe ças, o de les tam- 
bém. Ago ra co me ça do ze ro e a gen te
tem que fa zer por me re cer de no vo”.

O São Pau lo fa rá sua es treia na Li- 
ber ta do res pe lo Gru po E, ho je, ter ça-

fei ra, às 21h30 (de Bra sí lia), di an te do
Spor ting Cris tal, no Pe ru.

An tes do con fron to, o Tri co lor trei- 
nou na se gun da, às 18h (de Bra sí lia).
Cres po já de fi niu seu ti me ti tu lar, que
de ve ser o mes mo que ven ceu o Pal- 
mei ras, na úl ti ma sex ta, pe lo Cam pe- 
o na to Pau lis ta, com: Ti a go Vol pi; Ar-
bo le da, Bru no Al ves e Léo; Da ni el Al- 
ves, Lu an, Ro dri go Nes tor, Igor Go mes
e Rei nal do; Lu ci a no e Pa blo.

Her na nes, re cu pe ra do de do res
mus cu la res, trei nou com bo la. Mas
ain da não tem con di ções de jo gar e
não vi a jou com a de le ga ção, as sim co- 
mo Ore ju e la e Ga bri el Sa ra, tam bém
le si o na dos. Lu cas Per ri, por sua vez,
sen tiu do res no jo e lho e foi cor ta do. 

DA NI EL AMO RIM

TRICOLOR

Atacante Ciel reforçará o
Sampaio na temporada

CIEL ESTAVA NO SALGUEIRO ANTES DE CHEGAR AO SAMPAIO

Es pe cu la do no Sam paio há al guns di as, o ata can te Ci- 
el te ve sua con tra ta ção con fir ma da pe la Bo lí via Que ri da
no úl ti mo do min go. O atle ta de 39 anos es ta va no Sal- 
guei ro e se des ta cou na Co pa do Nor des te, mar can do os
dois gols dos per nam bu ca nos con tra o Tri co lor, que
ven ceu por 3 a 2, na pri mei ra fa se da com pe ti ção.

A par ti da de des pe di da do atle ta no ti me per nam bu- 
ca no foi nes te do min go. Ci el mar cou o gol da vi tó ria do
Sal guei ro so bre o Re trô. O ata can te de 1,79 m de al tu ra e
72 kg de ve de sem bar car em São Luís nos pró xi mos di as,
pa ra pas sar por exa mes mé di cos e ini ci ar os trei na men- 
tos com o res tan te do elen co tri co lor.

Jo ci el Fer rei ra da Sil va é na tu ral de Ca ru a ru-PE e foi
re ve la do pe lo San ta Cruz. Ao lon go dos 18 anos de car- 
rei ra, Ci el já atu ou por equi pes co mo Flu mi nen se-RJ,
Ce a rá, Amé ri ca-RN e ASA-AL. No ex te ri or, o jo ga dor
pas sou vá ri as tem po ra das no fu te bol dos Emi ra dos Ára- 
bes e tam bém de fen deu equi pes na Co reia do Sul e em
Por tu gal.

Nos úl ti mos anos, o atle ta per nam bu ca no tem man ti- 
do uma boa mé dia de gols. Em 2019, ele fez 30 par ti das
por ASA-AL e Cau caia-CE, ba lan çan do as re des ad ver sá- 
ri as 23 ve zes. No ano pas sa do, Ci el atu ou no Guarany de
So bral-CE, Sal guei ro e Cau caia. Em 34 jo gos, fo ram 20
gols mar ca dos. O jo ga dor dei xa o Sal guei ro com qua tro
gols em seis jo gos.

LIBERTADORES

Flamengo está pronto
para encarar o Velez

APENAS RODRIGO CAIO NÃO ESTÁ NA LISTA DE RELACIONADOS 

O Fla men go já es tá pron to pa ra en ca rar o Vé lez Sars fi- 
eld, nes ta ter ça-fei ra (20), na pri mei ra ro da da da fa se de
gru pos da Li ber ta do res. O clu be di vul gou a lis ta dos re- 
la ci o na dos.

Dos 50 ins cri tos, 23 vi a jam pa ra a Ar gen ti na. O úni co
des fal que é Ro dri go Caio, que es tá sus pen so.

Re cu pe ra do de uma le são na co xa, Pe dro es tá na lis ta.
Sá ba do, ele atu ou no em pa te por 2 a 2 com a Por tu gue sa
e mar cou os dois gols ru bro-ne gros. O cen tro a van te crê
em uma mis são com pli ca da con tra o Vé lez. Ele con si de- 
ra que os ad ver sá ri os en ca ram o Fla men go com uma
mo ti va ção es pe ci al des de o tí tu lo da Li ber ta do res 2019.
“Vai ser mais um gran de de sa fio, o Vé lez é sem pre um ti- 
me for te. Mas te nho cer te za que o Fla men go es tá pre pa- 
ra do. Va mos bus car a vi tó ria pa ra co me çar mos bem. Fo- 
mos cam peões em 2019, e to dos que rem ga nhar de nós.
Exis te a ri va li da de dos ar gen ti nos, mas es ta mos pron- 
tos”, dis se Pe dro.

Va mos bus car a vi tó ria pa ra

co me çar mos bem. Fo mos cam peões

em 2019, e to dos que rem ga nhar de

nós. Exis te a ri va li da de dos

ar gen ti nos, mas es ta mos pron tos

O Fla men go ain da re a li zou um trei no em Bu e nos Ai- 
res on tem, se gun da-fei ra (19), pa ra os úl ti mos ajus tes
an tes do con fron to com o Vé lez.

São Luís, terça-feira, 20 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Cantor Paolo Ravley lança, em seu canal no YouTube, o clipe da música “É só me
chamar”, cujas imagens foram gravadas na Escola de Música “Lilah Lisboa de Araújo”

Pop e fashi on

En tre Pa ris e São Luís

MÚSICA

Uma história de
terror em videoclipe

O
can tor e com po si tor ma ra- 
nhen se Pa o lo Ravley lan ça,
ho je, em sua pá gi na ofi ci al
no YouTube, o vi de o cli pe de

“É só me cha mar”, uma das can ções
do EP “La do B”, que ele di vul gou ano
pas sa do. As ima gens fo ram gra va das
na Es co la de Mú si ca do Ma ra nhão “Li- 
lah Lis boa de Araú jo”, no Cen tro His- 
tó ri co de São Luís, com di re ção de Lu- 
cas Sá e par ti ci pa ção es pe ci al da atriz
Áu rea Ma ra nhão (“Ci da de In vi sí vel” –
Net flix). O pro je to é as si na do pe las
pro du to ras ma ra nhen ses Ji rau Fil mes
e Cap tu ra Pro du ções

A pro pos ta do vi de o cli pe tem um ar
de cur ta-me tra gem e con ta a his tó ria
as sus ta do ra de uma sei ta que ten ta
con ven cer Pa o lo Ravley a fa zer par te
de la, por meio de ri tu ais bi zar ros, se- 
xu ais e ca ni ba lís ti cos. 

O pú bli co, no en tan to,

irá se sur pre en der

de vi do a um plot-twist,

ou se ja, uma gran de

vi ra da no en re do.

“Acho que con se gui mos tra zer al go
ines pe ra do pa ra es se vi de o cli pe, mas
que, ain da as sim, en con tra sen ti do na
mú si ca. Foi um dos meus tra ba lhos
mais de sa fi a do res e es tou mais que
or gu lho so de to dos que tra ba lha ram
com a gen te”, diz Ravley.

Lu cas Sá (di re tor e ro tei ris ta do vi- 
de o cli pe) é con si de ra do uma das
apos tas do mer ca do au di o vi su al na ci- 
o nal na atu a li da de. Ele cha mou a
aten ção de Pa o lo Ravley des de a re a li- 
za ção dos cli pes “Si nal Fe cha do”, de
Ge tú lio Abe lha, e “Fa di nha”, da ar tis ta
drag Fri mes. Lu cas e to da a equi pe
tam bém são co-res pon sá veis pe la re- 
a li za ção da úl ti ma obra au di o vi su al
da drag que en Are tu za Lo vi, que vol- 
tou os olhos pa ra o Ma ra nhão no cli pe
de “Co lar zi nho de Mi çan ga”.

Pa o lo Ravley é pop e fashi on. Quem
co nhe ceu seus pri mei ros tra ba lhos
sa be que ele in ves te mui to na iden ti- 
da de vi su al. A mo da, na ver da de, é um
dos pi la res do seu al ter ego mu si cal.
Dan do con ti nui da de a uma au da ci o- 
sa par ce ria, a mar ca Mai son Ari es (Pa- 
ris) re a li zou mais uma vez o con cei to
dos fi gu ri nos, pa ra que uma equi pe
lo cal, a Haus 337, li de ra da pe lo es ti lis- 
ta ma ra nhen se Mar cos Fer rei ra Go- 
mes, con fec ci o nas se e adap tas se as
pe ças usa das no vi de o cli pe. Ape sar do
de sa fio, o re sul ta do só traz or gu lho
aos res pon sá veis.

Com 11 anos de car rei ra, o ma ra- 
nhen se ex pe ri men ta uma no va fa se,
ago ra com uma ou sa da pro pos ta con- 
cei tu al den tro do uni ver so pop/No va
MPB. Se gun do ele com pa ra, foi uma
gui na da de 180°. Há 15 anos mo ran do
en tre a Fran ça e o Bra sil, ele re tor nou
a São Luís por cau sa da pan de mia.

“Uma mu dan ça de fi ni ti va, on de
me ex pres so li vre e ar tis ti ca men te
com to das mi nhas re fe rên ci as e ex pe- 

ri ên ci as pro fis si o nais e pes so ais”, diz
o ar tis ta, que pas sou um pe río do en- 
vol vi do com mú si ca ele trô ni ca e su as
in fluên ci as.

Do ano pas sa do pa ra cá, ape sar da
pan de mia, ele não pa rou de pro du zir.
“Foi a pan de mia que me per mi tiu ter- 
mi nar es se pro je to e a mú si ca me aju- 
dou a man ter mi nha saú de men tal.
Es se tem po me per mi tiu pa rar pa ra
re fle tir, com por, ex pe ri men tar e, gra-
ças à tec no lo gia ho je dis po ní vel, ti rar
as idei as do pa pel. Ob vi a men te, co mo
pa ra to da a re de da eco no mia cri a ti va,
o im pac to foi gran de e ne ga ti vo no
que diz res pei to à mo ne ti za ção do
pro je to, com shows e per for man ces
pre sen ci ais. No en tan to, es ta mos con- 
fi an tes de ter um tra ba lho só li do pa ra
quan do a nor ma li da de vol tar”, fri sa
ele, que pla ne ja um ál bum pa ra 2021.

Pa o lo é ra di ca do em Pa ris des de a
ado les cên cia. Na ca pi tal fran ce sa, ele
tra ba lhou co mo mo de lo e lo go de ci- 
diu es tu dar mu si co lo gia na Uni ver si- 
da de Pa ris VI II (Sor bon ne).  Atu ou no
mer ca do de mú si ca ele trô ni ca co mo
top li ner (au tor), com po si tor e in tér- 
pre te, ten do tra ba lha do com se los re- 
no ma dos da ce na fran ce sa (Se ri al Re- 
cords e Scor pio Mu sic) e eu ro peia (Ar- 
ma da Mu sic do Ar min Van Bu u ren –
“Co me and Get It”, em par ce ria com a
du pla Duc ked Ape).

A par tir de 2018, de pois de uma
lon ga pau sa mu si cal, o ma ra nhen se
pas sou a es tu dar o mer ca do bra si lei- 
ro, em bus ca de um re tor no re pa gi na-
do, mais “li vre”.

INFANTIL

Mundo Bita manda canções para o Spotify 

MILTON NASCIMENTO É O ASTRO DO DESENHO ANIMADO “O AMOR DA ADOÇÃO”

A cri an ça da que es tá con su min do
de se nhos ani ma dos du ran te o iso la- 
men to so ci al em de cor rên cia da pan- 
de mia ago ra tem a op ção de cur tir as
mú si cas do “Mun do Bi ta” por meio do
stre a ming. Is so por que a pro du to ra e
es tú dio Mr. Plot dis po ni bi li zou o ál- 
bum com ple to de “Bi ta e o Nos so
mun do 2” no Spotify.

En tre as can ções es tão

“Ho ra de to mar va ci na”,

bem apro pri a da ao

mo men to atu al; “O

amor da ado ção”,

par ce ria com Mil ton

Nas ci men to, que foi

ado ta do por Li la e

Jo si no Bri to Cam pos e

ado tou o jo vem Au gus to

Kes rou a ni Nas ci men to;

e “To do mun do cho ra”.

As mú si cas fo ram pen sa das a par tir
de pe di dos de pais e mães que de se ja- 
vam apre sen tar pa ra os pe que nos, por
meio dos per so na gens, te mas mais
abran gen tes do pon to de vis ta emo ci- 
o nal, abrin do es pa ço pa ra con ver sas
so bre sen ti men tos, di fe ren ças cul tu- 
rais, ado ção, sau da de, di rei tos iguais e
ami za de. “Ado ra mos es sa si ner gia que
cons truí mos a ca da dia, com tan ta
aten ção. Es pe ra mos con tri buir pa ra
uma fa se im por tan te do de sen vol vi- 
men to das cri an ças”, afir ma Chaps
Me lo, can tor e com po si tor do “Mun do

Bi ta”. Ele con ta que a ins pi ra ção pa ra
cri ar a mú si ca “Que ri da chu pe ta, bye-
bye”, por exem plo, veio de sua ex pe ri- 
ên cia pes so al com a fi lha mais ve lha,
Be bel. “Cri ei a his tó ria do ja ca ré que
mo ra va per ti nho de ca sa e ado ra va
ga nhar chu pe tas de pre sen te. Mar ca- 
mos um pas seio e Be bel dei xou a de la
nas mar gens do rio. Pe guei e des car tei
sem ela per ce ber. Até ho je Be bel pen-
sa que fez a ale gria do ani mal”, re ve la.

O cli pe “O amor da ado ção”, par ce- 
ria com Mil ton Nas ci men to, apre sen-
ta a his tó ria de Flo ra, que co nhe ceu os
pais no or fa na to. Até o can tor vi rou
per so na gem do “Mun do Bi ta”. “Com- 
pus a mú si ca já pen san do no Mil ton,
que, além de ser nos so pa dri nho, foi
ado ta do e tem um fi lho ado ti vo”, ex- 
pli ca Chaps Me lo. A Mr. Plot se jun tou
à So ci e da de Bra si lei ra de Pe di a tria e à
Pfi zer pa ra in cen ti var a va ci na ção in- 
fan til. A le tra da mú si ca “Ho ra de to- 
mar va ci na” lem bra que a te mi da agu- 
lhi nha é sinô ni mo de cui da do, pro te- 
ção e saú de.

O BUM BA MEU BOI DE LE O NAR DO

O PRO JE TO AMO, PO E TA E CAN TA DOR

O AR TIS TA GIL LE ROS

BUM BA MEU BOI

Mu ral da Me mó ria
co me ça a ser cons truí do
na Li ber da de

O pro je to “Amo, Po e ta e Can ta dor: Mu rais da Me mó- 
ria pe lo Ma ra nhão” ini cia uma no va fa se nes te ano de
2021. Vai cons truir 10 gran des mu rais da me mó ria, uti li- 
zan do a ar te do graf fi ti, em seis ci da des ma ra nhen ses,
pa ra ho me na ge ar per so na li da des que fa zem do Bum ba
meu Boi uma das mai o res ex pres sões cul tu rais do Es ta- 
do. As obras são as si na das pe lo ar tis ta Gil Le ros.

O pri mei ro gran de mu ral se rá cons truí do no bair ro da
Li ber da de, em São Luís, des de on tem. O ho me na ge a do
é o mes tre Le o nar do, um dos fun da do res do Boi da Li- 
ber da de, de so ta que za bum ba, e tam bém do tra di ci o nal
Tam bor de Cri ou la do bair ro. Pe lo seu gran de pres tí gio, a
brin ca dei ra é co nhe ci da ho je co mo Boi de Le o nar do.

A con fec ção dos mu rais, com a pro du ção tam bém de
um do cu men tá rio so bre o pro je to, es tá pre vis ta pa ra
acon te cer en tre os me ses de abril a agos to de 2021. Dos
10 mu rais, qua tro se rão na ca pi tal ma ra nhen se, e os de- 
mais em Axi xá, Cu ru ru pu, Bar rei ri nhas, Gui ma rães, Vi a- 
na e São Jo sé de Ri ba mar. A ima gem do pri mei ro mu ral,
de mes tre Le o nar do, se rá ‘graf fi ta da’ no Cen tro de Saú de
da Li ber da de. Es sa no va eta pa do pro je to “Amo, Po e ta e
Can ta dor” é uma re a li za ção do Bum ba meu Boi da Flo- 
res ta, com o apoio do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi- 
men to Econô mi co e So ci al (BN DES), da Ben fei to ria, e
do SI TAWI.

Le o nar do Mar tins dos San tos, mes tre Le o nar do, co- 
man dou o Boi e o Tam bor da Li ber da de por mais de 40
anos. Nas ceu em Gui ma rães, em 06 de no vem bro de
1921, e mor reu em São Luís, no dia 24 de ju lho de 2004,
aos 82 anos. Co me çou a dan çar Boi e Tam bor aos 08
anos de ida de, mu dan do-se pa ra o bair ro da Li ber da de,
em São Luís, aos 19 anos. Nes sa épo ca, a Li ber da de era
co nhe ci da co mo ‘Cam pi na do Ma ta dou ro’. An tes de
fun dar seu pró prio gru po, brin cou no Boi de Mi zi co (He- 
me té rio Rai mun do Car do so), na Vi la Pas sos, do so ta que
de za bum ba. En tão, em 1956, Le o nar do, ao la do de João
Abreu, Po pó, Ro má rio, Vi rí cio e Se bas tião Bar bei ro, fun- 
da o Boi da Li ber da de. Ele era um brin can te com ple to:
fa zia os pró pri os ins tru men tos, in du men tá ri as, com pu- 
nha e can ta va. Um ver da dei ro mes tre, cu jo no me vi rou
sím bo lo de tra di ção e deu gran de pres tí gio ao so ta que
de za bum ba; de tal for ma que as brin ca dei ras da Li ber- 
da de pas sa ram a ser co nhe ci das co mo Boi e Tam bor de
Cri ou la de Le o nar do. Após a mor te de mes tre Le o nar do,
sua fi lha mais no va (de um to tal de cin co), Clau dia Re gi- 
na Ave lar San tos, de 55 anos, pas sa a ad mi nis tra o Bum- 
ba meu Boi da Li ber da de. Pós-gra du a da em Saú de Pú- 
bli ca, com ên fa se em Saú de da Fa mí lia, Re gi na Ave lar
tam bém é ges to ra ad mi nis tra ti va do Cen tro de Saú de da
Li ber da de des de 2017.

A ma ni fes ta ção cul tu ral do Bum ba meu Boi do Ma ra- 
nhão te rá ain da mais re pre sen ta ti vi da de a par tir do mês
de mar ço. O tra di ci o nal Boi da Flo res ta, de Apolô nio
Melô nio, pro du zi rá, com o apoio do Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Econô mi co e So ci al (BN DES), ‘Mu rais
da Me mó ria’ em seis ci da des do Es ta do, pa ra ho me na- 
ge ar can ta do res, amos e po e tas ma ra nhen ses, que de- 
têm o sa ber so bre a fes ta, ilus tran do os seus ros tos em
lu ga res pú bli cos.

O pro je to “Amo, Po e ta e Can ta dor: Mu rais da Me mó- 
ria pe lo Ma ra nhão” re a li zou, en tre os me ses de ou tu bro
e de zem bro do ano pas sa do, uma cam pa nha no mo de lo
Ma ch fun ding pa ra an ga ri ar re cur sos pa ra a re a li za ção
do pro je to. Ne le, as do a ções fei tas pe los apoi a do res fo- 
ram tri pli ca das nu ma par ce ria en tre a Ben fei to ria, o BN- 
DES, e o SI TAWI Fi nan ças do Bem, ha ven do a ade são de
de ze nas de pes so as fí si cas e ju rí di cas em to do o Bra sil.
Pes so as que ago ra fa zem par te des se so nho.

Gil Le ros diz que o seu mai or an seio, e de to da equi pe
or ga ni za do ra do pro je to “Amo, Po e ta e Can ta dor”, é pro- 
mo ver o re co nhe ci men to às per so na li da des que fa zem
do Bum ba meu Boi uma das mai o res ex pres sões cul tu- 
rais do Es ta do, atrain do tu ris tas de to do o Bra sil e de ou- 
tras na ci o na li da des. “Acre di ta mos, ain da, que o uso da
ar te ur ba na do graf fi ti pos sa atrair o olhar da ju ven tu de
ma ra nhen se, que, em sua gran de mai o ria, não man tém
mui to con ta to com es sa ma ni fes ta ção cul tu ral, que é
nos sa, e pre ci sa ser pre ser va da”, com ple ta.

Gil mar tim Me ne ses da Sil va, mais co nhe ci do no meio
ar tís ti co co mo Gil Le ros, nas ceu em Tu cu ruí (1985), no
Pa rá, e mu dou-se pa ra São Luís aos 13 anos. No fim dos
anos 90, te ve con ta to com a cul tu ra Hip Hop lo cal, pas- 
san do à prá ti ca do graf fi ti nos mu ros da ci da de, dan do
iní cio ao apri mo ra men to das su as téc ni cas de pin tu ra e
co mu ni ca ção vi su al, por meio de ati vi da des vol ta das à
ar te de rua.

São Luís, terça-feira, 20 de abril de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/

